
 

Hrvatska mreža školskih knjižničara      

 
 

Knjižničari 

Augusta Cesarca 10  
42000 Varaždin 

Čakovec, 9. rujna 
2016. 

Ravnateljima osnovnih škola 

Školskim knjižničarima osnovnih škola 

Hrvatska mreža školskih 

knjižničara 

Croatian Network of School 

Librarians 

 

Augusta Cesarca 10  

42000 Varaždin  

 

www.knjiznicari.hr 

e-mail: info@knjiznicari.hr 

Raiffeisenbank Austria d.d. 

Zagreb    

2484008-1105438841 

 

OIB: 29448048238  

Matični broj: 2597314  

 

Ured državne uprave u 

Varaždinskoj županiji: 

2186-04-02-09-2  

 

 

 

Poštovani ravnatelji, kolege knjižničari! 

 

Kako je jedan od ciljeva školskog knjižničara odgoj učenika s razvijenim 

kulturnim potrebama i navikama, sadržaji kulturne i javne djelatnosti 

sastavni su dio godišnjeg plana i programa rada školske knjižnice i 

knjižničara kao i odgojno-obrazovnog rada škole u cjelini.  

 

Stoga je ŽSV školskih knjižničara osnovnih i srednjih škola Međimurske 

županije na svom aktivu a u suradnji s Hrvatskom mrežom školskih 

knjižničara, još 2009. g. odlučilo pokrenuti natjecanje za učenike 

osnovnih škola:  „Čitanjem do zvijezda“.  

Interes za knjigu pada pa bismo na ovaj način željeli potaknuti učenike 

na čitanje s razumijevanjem, istraživanje, otkrivanje i kreativno stvaranje, 

jer je učenje na takav način najučinkovitije. 

 Cilj nam je potaknuti timski rad, ali i individualni napor; poučavati 

korisnike, posebice djecu i mlade, informacijskim tehnikama, vještinama i 

znanjima; raditi na unaprjeđenju životnih vještina i sposobnosti djece i 

mladih; poticati razvoj kreativnosti djece i mladih; poticati djecu i mlade 

na organizirano i smisleno provođenje slobodnog vremena; poticati 

stvaralaštvo djece i mladih. 

Potaknuti dosadašnjim izvrsnim odazivom na lokalnoj (međužupanijskoj) 

razini, odlučili smo u Hrvatskoj mreži školskih knjižničara, projekt 

"Čitanjem do zvijezda" podići na državnu razinu. 

 

Natjecanje se sastoji od dva dijela:  

a) kviz znanja  

b) prezentacija plakata 



KVIZ ZNANJA 

 

U kvizu znanja učenici će odgovarati na pitanja iz sljedećih knjiga: 

 

1. Miro Gavran: Zaboravljeni sin 

2. Damir Miloš: Bijeli klaun 

3. Zoran Pongrašić: Djevojčica koja je preskočila nebesa ili Gumi 

- Gumi 
 

Tema ovogodišnjeg natjecanja bit će "Ljepota različitosti“. 

 

Knjige, kao i prijatelji, trebaju biti malobrojni i dobro odabrani. 

Poput prijatelja, trebamo im se uvijek iznova vraćati, a one nas, 

poput vjernih prijatelja, nikada neće iznevjeriti, nikada prestati 

voditi. (Charles Caleb Colton) 

 

Ekipu čini troje natjecatelja od petog do osmog razreda. Na 

natjecanje dolaze u pratnji knjižničara ili učitelja. 

 

 

PREZENTACIJA PLAKATA 

 

Tema ovogodišnjeg natjecanja bit će "Ljepota različitosti“. 

 

Učenici mogu na zadanu temu izraditi i plakat koji će predstaviti na 

natjecanju. Plakat je individualni rad jednog učenika. U ovom dijelu 

natjecanja može sudjelovati svaki zainteresirani učenik bez obzira na 

to sudjeluje li u kvizu ili ne.  

 

Svaki učenik koji se natječe treba prezentirati svoj rad pred 

Povjerenstvom. Izlaganje ne smije biti duže od pet minuta. 

 

 

Vremenik natjecanja 

 

Školska razina natjecanja održat će se u vremenskom rasponu od 

tjedan dana u svim školama koje će se prijaviti na natjecanje 

(prosinac 2015.). Pitanja i rješenja poslat će se školi koja sudjeluje u 

natjecanju jedan dan ranije na e-mail adresu škole ili e-mail adresu 

osobe zadužene za provedbu natjecanja u školi. 

 

Županijska razina natjecanja održat će se u vremenskom rasponu od 

sedam dana u svim županijama ( veljača 2017.) Pitanja i rješenja 

poslat će se školi koja organizira natjecanje dva dana ranije na e-mail 

adresu škole ili e-mail adresu osobe zadužene za provedbu natjecanja 

u školi. 

 

Državna razina natjecanja održat će se u Međimurskoj županiji     

(svibanj 2017.). 



 

Iz tehničkih razloga točan datum, mjesto i vrijeme mogu biti 

podložni manjim promjenama. O svim promjenama i točnim 

datumima bit ćete pravovremeno obaviješteni. Sve obavijesti vezane 

uz pojedinu razinu natjecanja doći će e-mailom na adrese iz prijave. 

 

Molimo voditelje ŽSV-a da na svojem prvom aktivu odaberu 

voditelja natjecanja za svoju županiju i da nas o tome obavijeste.  

 

Prijavu sudjelovanja u natjecanju "Čitanjem do zvijezda" možete 

izvršiti putem obrasca prijave (koji će biti dostupan od 1. 10. na 

našoj mrežnoj stranici), nakon čega ćete dobiti detaljne upute za 

provedbu natjecanja.  

 

Informacije o natjecanju možete vidjeti i na adresama: 
https://www.facebook.com/CitanjemDoZvijezda?fref=ts 

https://sites.google.com/a/knjiznicari.hr/knjiznicari/projekti-i-

aktivnosti/citanjem-do-zvijezda-2012---kviz 

 

 

S veseljem očekujemo Vašu prijavu do 30. listopada 2016. 

 

Dražen Ružić, voditelj za OŠ 

 
3.osnovna.skola.cakovec@ck.t-com.hr 
 

 

Tanja Radiković, suvoditeljica za OŠ 
tradikovic@gmail.com 
mob. 098 546 127 

 

Ivana Vladilo, predsjednica HMŠK 

ivana.vladilo@knjiznicari.hr 
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