
 

Završna svečanost projekta poticanja 

čitanja iz užitka Tulum s(l)ova 

Vrijeme objave: 

09:32h // 16.10.2012. 

Autor članka: 

eVarazdin.hr  

Foto: 

- 

Zajednički projekt poticanja čitanja iz užitka Tulum s(l)ova dviju školsko 

knjižničarskih udruga i ivanečke osnovne škole u kojem su sudjelovale 22 školske 

knjižnice iz cijele Hrvatske završit će svečanošću čitanja iz užitka te proglašenja 

najuspješnije školske knjižnice pri provođenju projekta u Glazbenom paviljonu na 

Zrinjevcu. 

Tulum s(l)ova zajednički je projekt OŠ Ivana Kukuljevića Sakcinskog Ivanec, Hrvatske 

udruge školskih knjižničara i Hrvatske mreže školskih knjižničara u koji su uključene 22 

školske knjižnice iz cijele Hrvatske, a cilj mu je popularizirati čitanje  u uzrastu 7. i 8. razredu 

osnovne te 1. i 2. razredu srednje škole,  omogućiti učenicima samoostvarivanje i osjećaj 

važnosti, a osim u obrazovanje, zadire i u područje kulture jer daje novu kulturnu uslugu 

lokalnoj zajednici i razvija i pozitivan stav prema volonterstvu. 

Sastojao se od dvije glavne faze, noćnog čitateljskog susreta u školskim knjižnicama  i čitanja 

u lokalnoj zajednici. Za noćnog čitateljskog susreta uz brojne aktivnosti koje su bile 

prepuštene kreativnosti pojedinih školskih knjižnica obavezno je bilo posebno ceremonijalno 

čitanje iz užitka i druženje s drugim školskim knjižnicama preko Skypea, a one u kojima je 

bilo uvjeta organizirale su i noćenje u svom prostoru. 

U fazi izlaska na čitanje u lokalnu zajednicu odrasli članovi tima kao i učenici koji u drugoj 

fazi postaju dio tog tima predlagali su i dogovarali mjesta na kojima se čitalo te dodatne 

moguće aktivnosti. Čitanja su se u lokalnoj zajednici (ustanovama, udrugama, poduzećima i 
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na javnim mjestima tipa domovi za starije osobe, muzeji, bolnički dječji odjeli) 

dokumentirala, objavljivala na You Tubeu, webovima škola te Facebook grupi Tulum s(l)ova, 

https://www.facebook.com/groups/tulumslova/. 

Započeo je prošle godine da bi završio svečanošću proglašenja najuspješnije školske 

knjižnice na Zrinjevcu. Prije proglašenja, u duhu projekta, planirano je čitanje naglas iz 

užitka svih koji nam se žele pridružiti u čitanju i za sve koji će se zateći na Zrinjevcu. 

Najuspješniju školsku knjižnicu odredit će tročlano povjerenstvo u kojem je uz dvoje 

školskih knjižničara, Bojane Beate Doko i Josipa Strije, i Lidija Bajuk. 

Gosti na svečanosti koji će čitati tekstove po vlastitom izboru i time dati potporu ovome 

projektu su  Pero Galić iz Opće opasnosti i Davor Gobac iz Psihomodo popa. Oni su 

odabrani prema anketi provedenoj među učenicima u školi organizatoru. 

Svečanost proglašenja najbolje školske knjižnice dio je centralne proslave Mjeseca školskih 

knjižnica – cijelog listopada, koji će biti obilježen stručnim skupom Hrvatske udruge školskih 

knjižničara Školske knjižnice – ključ za prošlost, sadašnjost i budućnost ranije tijekom dana u 

Hotelu Palace. Svečanosti će nazočiti učenici, školski knjižničari, nastavnici i učitelji koji su 

sudjelovali u projektu. 

Novi ciklus projekta počinje noćnim čitateljskim susretom sljedeći vikend, a za njega je do 

sada već prijavljena 31 školska knjižnica. 

Kvaliteta projekta prepoznata je na način da je pozvan da bude predstavljen na međunarodnoj 

konferenciji IASL 2012 Conference The Shifting Sands of School Librarianship u studenom 

o. g. u Dohi, Katar. 

 



 


