
kulturna manifestacija Zadar čita 2023. / tema: smijeh / program Gradske knjižnice Zadar
ponedjeljak, 20.3.

SAT OPIS

9:30 h Dječji odjel Smijeh je lijek izložba

10 h MMD Nasmij me pričom pripovijedanje

11 h Pult Središnje knjižnice Smijeh u karikaturi otvorenje izložbe izložba radova autora Tomislava Grbina
12 h MMD Tomislav Zagoda književni susret
14 h Ogranak Grad Tomislav Zagoda književni susret

17 h Ogranak Bili brig radionica

utorak, 21.3.

SAT OPIS

MMD Mirjana Mrkela

Mirjana Mrkela

16 h
Dječji odjel Šašavi Utorak u 4 radionica kreativna radionica za djecu predškolskog uzrasta

Ogranak Ploča radionica druženje uz čitanje viceva za djecu

17 h Ogranak Crno radionica

srijeda, 22.3.

SAT OPIS

9 h Ogranak Crno radionica na radionici sudjeluju polaznici DV Tratinčica

9:30 h Ogranak Ploča Dva smijeha radionica

10 h Nasmij me pričom pripovijedanje

12:30 DV Smiješak Evo tete pričalice čitanje čitanje humoristične slikovnice

MJESTO/
OBLIK ODRŽAVANJA

NAZIV 
PROGRAMA

VRSTA 
PROGRAMA

izložba slikovnice koju su pripremili polaznici i 
odgojiteljice vrtićke skupine DV Sunce PO Jazine  

pripovjedni nastup povodom Svjetskog dana 
pripovijedanja (20. ožujka)

Izradi smajlić kreativna radionica izrade smajlića poznatih iz virtualne 
komunikacije

MJESTO/
OBLIK ODRŽAVANJA

NAZIV 
PROGRAMA

VRSTA 
PROGRAMA

tijekom 
dana

književni susret / 
radionica

Ogranak "Aleksandar 
Stipčević" - Arbanasi

književni susret / 
radionica

Zajedno kroz priče - 
Smijehom do suza

Poezija za umrijeti od 
smijeha

radionica pisanja poezije za djecu, povodom Svjetskog 
dana poezije

MJESTO/
OBLIK ODRŽAVANJA

NAZIV 
PROGRAMA

VRSTA 
PROGRAMA

Pantomima - likovi iz 
priče

za učenike 2. razreda PŠ Ploča radionicu vodi Selma 
Stipčević, dipl. pedagog

Dom za starije i nemoćne 
osobe Zadar

pripovjedni nastup u sklopu programa 65+ razloga da 
ti čitam

sarma
Underline



12:45 Ogranak Grad natjecanje

17 h Ogranak Grad Sve niče iz priče radionica

Dječji odjel Nasmiješeni klaun društvena igra za djecu mla eg uzrasta đ

četvrtak, 23.3.

SAT OPIS

10 h
Dječji odjel radionica

Ogranak Grad radionica

12 h DV Maslačak - Tratinčica Evo tete pričalice čitanje čitanje humoristične slikovnice

17 h Druženje uz priču radionica čitanje priče i kreativna radionica za djecu

petak, 24.3.

SAT OPIS

8 h Ogranak Crno Vicevi u knjižnici radionica

10 h Druženje uz priču radionica

19 h MMD Jurica Pavičić književni susret
subota 25.3.

SAT OPIS

11 h
MMD Smijeh je lijek predavanje Ljubica Uvodić-Vranić, specijalista psihologije rada

Ogranak Grad Sve niče iz priče radionica

tijekom trajanja manifestacije

OPIS

Smiješna strana 
priče

kako se mogu preurediti poznate priče, bajke ili lektira 
pokazat će učenici srednjih škola: ŠPUD, PGŠ, 

Gimnazije Vladimira Nazor, Gimnazije Jurja Barakovića 
i Pomorske škola 

nakon čitanja slikovnice "Nadmudri knjigu" Caspera 
Salmona izra ivat e se smiješni likoviđ ć

tijekom 
dana

MJESTO/
OBLIK ODRŽAVANJA

NAZIV 
PROGRAMA

VRSTA 
PROGRAMA

Sasvim neozbiljne 
priče 

čitanje priče i kreativna radionica polaznike vrtićke 
skupina DV Radost PO Višnjik 3

Glazbena radionica 
smijeha

polaznici DV Čuperak učit će pjesmicu Ratka Zvrka 
„Smijeh nije grijeh“

Ogranak "Aleksandar 
Stipčević" - Arbanasi

MJESTO/
OBLIK ODRŽAVANJA

NAZIV 
PROGRAMA

VRSTA 
PROGRAMA

na radionici sudjeluju učenici 4. razreda Područne škole 
Crno

Ogranak "Aleksandar 
Stipčević" - Arbanasi

čitanje priče i kreativna radionica za polaznike DV 
Sunce PO V. Nazor

MJESTO/
OBLIK ODRŽAVANJA

NAZIV 
PROGRAMA

VRSTA 
PROGRAMA

radionica šaljivih priča: humoristične priče i pjesmice i 
izrada smiješnih likova na štapićima

MJESTO/
OBLIK ODRŽAVANJA

NAZIV 
PROGRAMA

VRSTA 
PROGRAMA



Pult Središnje knjižnice Smijeh u karikaturi izložba izložba radova autora Tomislava Grbina
Odjel za odrasle Polica puna smijeha preporuke za čitanje

Dječji odjel preporuke za čitanje

Mediateka Filmovi puni smijeha preporuke za gledanje 

Dječji odjel Upoznajmo knjižnicu! posjet posjeti skupina iz vrtića i škola

Ogranak Bili brig Dječji radovi izložba

Ogranak Bili brig Humoristično štivo preporuke za čitanje
Ogranak Bili brig Čovječe, glupiraj se društvena igra
Ogranak Bili brig Memory društvena igra
Ogranak Bili brig Story Cubes društvena igra

Ogranak Bili brig akcija

Ogranak Bili brig Ispričaj vic akcija

Ogranak Grad Humoristično štivo preporuke za čitanje

Ogranak Grad Vicomat aktivnost

Bibliobus Osmijeh u iruđ aktivnost

Bibliokombi Osmijeh u iruđ aktivnost

Knjižnična stanica Kožino izložba

Košara puna smijeha 

izložba radova polaznika dječjih vrtića Smiješak, 
Maslačak – Tratinčica i Potočnica

Izaberi karikaturu 
dana 

program poticanja usmenog izražavanja, kreativnosti i 
mašte

kutijica smijeha sa šaljivim pjesmicama, duhovitim 
anegdotama i vicevima 

korisnicima će se dijeliti citati iz djela hrvatske i 
svjetske književnosti koji će ih nasmijati i potaknuti na 

čitanje 
korisnicima će se dijeliti citati iz djela hrvatske i 

svjetske književnosti koji će ih nasmijati i potaknuti na 
čitanje 

Helikopterska priča:  
Smiješna priča

izložba radova vrtićke skupine DV „Sunce“, područnog 
objekta Kožino
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