
 

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA VINKOVCI 

 

Besplatan upis i posjet učenika prvih razreda vinkovačkih osnovnih 
škola: od 15. listopada do 15. studenoga 

Grupni posjet djece iz vrtića u Gradsku knjižnicu i čitaonicu 
Vinkovci: od 15. listopada do 15. studenoga 

Putovanja do znanja – nacionalni kviz za poticanje čitanja (online): od 
15. listopada do 28. listopada 

 
Gradsko natjecanje u čitanju na glas:16. listopada u 13,00 h  
 
Svjetlo grada – izložba i  prezentacija kreativnih ostvaraja djece 
vinkovačkih vrtića na temu svjetlosti: 23. listopada  od 10,00 do 12,00 h 
 
Upali lampicu i čitaj – javno čitanje na otvorenom: 23. listopada od 
17,00 do 19,00 h    
 
Ispovjedna tajna, Drago Hedl – predstavljanje knjige  
27. listopada u 18,00 h 
 
Županijsko natjecanje u čitanju na glas:  
30. listopada u 13,00 h  
 
Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci u prošlosti, sadašnjosti i 
budućnosti - tribina posvećena 140 godina postojanja Gradske knjižnice 
i čitaonice Vinkovci: 10. studenoga u 18,00 h 
 
Svjetlost - predavanje župnika iz župe Presvetog Srca Isusovog, Mateja 
Glavice na temu svjetlosti: 13. studenoga u 18,00 h 
 
 
 
 
 
 
 



BIBLIOBUSNA SLUŽBA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE 

 
S Bibliobusom u prvi razred: Od 15. listopada do 15. studenoga - 
akcija besplatnog upisa učenika djece u mjestima koja posjećuje 
Bibliobus 

 
Iz mraka u svjetlo (radionica) – Osnovna škola Josipa Kozarca, 
Soljani: 15. listopada od 12,00 do 13,00 h 
 
Upali lampicu i čitaj - Tordinci čitaju - Osnovna škola Tordinci: 23. 
listopada od 11,00 do 12,00 h 
 
Pogodi moj lik (kviz) – Osnovna škola Stari Jankovci:  
3. studenoga od 9,00 do 10,00 h 
 
Pogodi moj lik (kviz) – Osnovna škola Ivana Kozarca, Nijemci: 13. 
studenoga od 12,00 do 13,00 h 
 
Volim biti različit (radionica) – područna škola Podgrađe: 
13. studenoga od 11,00 do 12,00 h 
 
 
 

NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA SV. BENEDIKTA – 
OGRANAK NUŠTAR 
 
Spoj na slijepo s knjigom: Od 15. listopada  do 15. studenoga 
 
Živi zdravo – predavanje predstavnika udruga Eko-Slavonija i Slow food 
Slavonica: 20. listopada u 18,00 h 
 
Svjetlo na papiru – likovna radionica namijenjena djeci i njihovim 
roditeljima: 22. listopada u 17,30 h  
 
Upali lampicu i čitaj – javno čitanje u parku Dvorca Khuen-Belassy: 23. 
listopada u 17,30 h 
 
Predstavljanje knjige Nikice Mihaljevića Pruga života:  
3. studenoga u 18,00 h 
 
Pričam ti priču…pričaonica za djecu predškolskog uzrasta: 
5. studenoga u 17,00 h 


