
        
 
„UPALI LAMPICU I ČITAJ“ 
 
petak, 23.10.  
cjelodnevni program u hrvatskim knjižnicama s ciljem 
poticanja čitanja 
 
Pričaonice: 

• „Svjetiljke za dječju dušu“ 

• „Djevojčica sa šibicama“  

• „ Fjȁbe nonota Marina“              
              Voditelji Rita i Fani Matulović 
 

 

EDUKATIVNE POSJETE UČENIKA                        

 

• Važnost zavičaja 

• Biljke i životinje koje svijetle 

• Marko Polo 

• Osvijetlimo prošlost 

• Prvi put u knjižnici  
 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Mjesec hrvatske    

                 knjige 2015. 
      15.10. – 15.11. 

   
  Tema ovogodišnje manifestacije:  

 Međunarodna godina svjetlosti i 
tehnologija zasnovanih na svjetlu 

 

 

 
  Gradska knjižnica Ivan Vidali 

  



     
AKCIJE U KNJIŽNICI  IZLOŽBE  PROMOCIJE 
„Poklonimo knjigu!“  „Library. I love it!“  Zlatko Fijucek: Treće oko 

Prigodna prodaja knjiga,  
duplikata i vlastitih izdanja 

 srijeda, 11.11. Dan hrvatskih knjižnica  Dom kulture – atrij 
četvrtak, 15.10. u 19:oo  

„Vi nama – mi vama!“  „Zaštićena zbirka starih knjiga“  Časopis „Kanavelić“ 
Akcija povrata knjižnične građe bez  

naplate zakasnine 
  Dan hrvatskih knjižnica  Datum i vrijeme održavanja 

 naknadno će se oglasiti 

„Najsvjetliji čitatelj!“  Marko Polo – zavičajna građa  PREDAVANJA 
Nagrada članovima s najviše  

posuđenih knjiga 
 Marko Polo –povratak sa prvog  

putovanja 720. godišnjica 
 „Gdje je Korčula u svjetlosnom 

zagađenju?“ 
„Članska iskaznica na poklon!“  KREATIVNE RADIONICE   Lovro Pavletić, Astronomsko društvo Rijeka 

atrij Doma kulture, petak, 6.11. u 9:40  
Prvaše nagrađujemo besplatnim  

članstvom 
 „S leptirom od svijeće do svijeće“ 

Knjižnica, subota, 31.10. u 9:40 
 KNJIŽEVNA VEČER 

  LUTKARSKA PREDSTAVA   Nebeski svjetionik – Arsen Dedić 

NATJEČAJI  „Veliko putovanje maloga puža!“ 

Dom kulture – Kino sala 
petak, 16.10. u 10:30 

 učenici Srednje škole Petra Šegedina  
voditelj Maja Šestanović, prof  

Knjižnica, petak, 13.11. u 18:00.  

Biblioteka Žilković – za najbolje književno 

djelo autora s otoka Korčule 
   PROJEKCIJE 

„Svjetiljke naših starih“ - za najbolje 

likovno i literarno ostvarenje učenika OŠ Grada 
Korčule i Općine Lumbarda 

 KLUB ČITATELJA - osnivanje 
Knjižnica, petak, 30.10. u 18:00 

 „Rasvjeta zaštićene kulturne baštine 
grada Korčule“ 

Projekt „Korčulanska baština“ u suradnji s  
TZ Grada Korčule i TZ Općine Lumbarda 

 RADIO KVIZ povodom dana 

rječnika 

 „Polarna svjetlost“ 

  Radio Korčula, petak, 16.10. u 10:30  
Rječnik govora grada Korčule 

 „Grad svjetla“ 
„Djevojčica sa šibicama“ 



 


