OTVORENJE MJESECA HRVATSKE KNJIGE U GKVK
15. listopada, 10:00
Pronađite nas u Knjižnici!, besplatan upis učenika prvih razreda vinkovačkih osnovnih škola,
gradonačelnik Ivan Bosančić podijeliti će članske iskaznice Knjižnice vinkovačkim pravšićima i otvoriti Mjesec hrvatske knjige 2022.

Skupni program
Knjigu vrati, zakasninu ne plati – svakog petka povrat građe bez naplate zakasnine
Knjiga dostupna svima – povodom Dana hrvatskih knjižnica upis i obnova članstva po cijeni od 30,00 kuna, od 7. do 13. studenog
Generacija K – izložba na temu Mjeseca hrvatske knjige

Dječji odjel – Dječja knjižnica mira
U istom ritmu – grupni posjeti vrtića i uključivanje novih skupina u projekt Kolektivna iskaznica starije vrtićke skupine
Sudjelovanje na Nacionalnom kvizu za poticanje čitanja Nije lako kad si mlad
18. listopada, 16:30 – Tko je jači?, radionica medijske pismenosti
20. listopada, 10:00 – Ekran - što je to, radionica medijske pismenost namijenjena djeci predškolske uzrasti
21. listopada, 12:00 – Gradsko Natjecanje u čitanju naglas
25. listopada, 16:30 – Budi eko, misli na sutra, ekološka radionica namijenjena učenicima nižih razreda osnovne škole
28. listopada, 12:00 – Županijsko natjecanje u čitanju naglas
2. studenoga, 16:30 – Nije smeće sve za vreće, ekološka radionica za djecu i roditelje
8. studenoga, 18:00 – Zapakiraj brige, radionica Ane Majdančić na temu osamljenosti i zabrinutosti mladih

Posudbeni odjel za odrasle
21. listopada i 11. Studenog, 18:00 – Knjižnica je mjesto i za nas, natjecanje u društvenim igrama za mlade
17. listopada, 18:00 – otvorenje izložbe Čitam, skitam i fotografiram
25. listopada, 18:00 – promocija knjige Jelene Crnjaković Oči zemlje
28. listopada, 19:00 – promocija knjige Stjepana Krasića Povijest prve javne knjižnice na hrvatskome tlu (1463.) : knjižnica
samostana sv. Dominika u Dubrovniku u okviru humanističkih gibanja u XV. i XVI. stoljeću
4. studenog, 18:00 – promocija knjige Dalibora Talajića Most ponad burne rijeke
15. studenog, 19:00 – promocija knjige Poezija Josipa Kozarca

Bibliobusna služba Vukovarsko-srijemske županije
S Bibliobusom u prvi razred, akcija poticanja
čitanja koja uključuje besplatan upis učenika
prvih razreda u Bibliobus i kulturno-animacijske
susrete s učenicima u mjestima u kojima
Bibliobus ima svoja stajališta
Virtualna stvarnost u Bibliobusu 2, edukativne
radionice namijenjene učenicima osnovnih
škola koje se provode uz korištenje tehnologije
za virtualnu stvarnost
27. listopada – Kućice za knjige, postavljanje
kućice za knjige u dvorištu Osnovne škole
Bršadin

