Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac Sisak

IZVJEŠĆE O ODRŽAVANJU
3. NACIONALNOG NATJECANJA U ČITANJU NAGLAS ZA UČENIKE
OSNOVNIH ŠKOLA U SISKU 19. I 20. STUDENOGA 2015.

Sisak, studeni 2015.

U Sisku je 19. i 20. studenog održano 3. nacionalno Natjecanje u čitanju naglas u
organizaciji Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak i Komisije za knjižnične usluge za djecu i
mladež Hrvatskog knjižničarskog društva. Partneri u provedbi Natjecanja bili su Dom kulture Kristalna
kocka vedrine i Gradski muzej Sisak. U natjecanju su sudjelovali predstavnici dviju kategorija (mlađa
skupina 3.-.5 razred, starija skupina 6.-7. razred osnovnih škola) iz 15 županija Republike Hrvatske.
Sveukupno je sudjelovalo 59 djece i mentora, a natjecanje je pratila i brojna publika. Primarni
cilj ovog natjecanja jest promocija knjige i čitanja među mladima, a najbolji način za to je uključivanje u
ovakvo natjecanje koje podrazumijeva kreativno predstavljanje knjiga među vršnjacima kao motivaciju
za čitanje.
Za natjecanje je izrađen promidžbeni materijal: plakati, pozivnice, straničnici, zahvalnice, priznanja i
programska knjižica. Za sve finaliste i njihove mentore osiguran je prijevoz od Zagreba do Siska i Siska
do Zagreba te dvodnevni smještaj u Hotelu Panonija. Natjecanje je održavano u dvorani Doma kulture
Kristalna kocka vedrine. Pobjednici obiju kategorija, mentori i članovi Prosudbenih komisija nagrađeni
su vrijednim nagradama, a za sve ostale natjecatelje osigurane su utješne nagrade. U četvrtak,
19.11.2014. organizirana je svečana večera za sve sudionike te zabavni. Natjecanje je u cijelosti
dokumentirano video snimkom. Po završetku natjecanja, McDonald's je organizirao ručak uz druženje
za sve sudionike u njihovom restoranu u Sisku. Organizaciju su podržali brojni donatori i sponzori bez
čije pomoći ne bi bilo moguće kvalitetno provesti projekt: Sisačko-moslavačka županija, Grad Sisak,
OTP banka, McDonald's Hrvatska, Alfa d.d., Aura d.o.o., Auto promet Sisak, Begen, Hrvatsko čitateljsko
društvo, Hrvatsko knjižničarsko društvo, Kašmir promet d.o.o.,Knjižničarsko društvo Sisačkomoslavačke županije, Koestlin d.d., tvornica keksa i vafla, Mlin i pekare d.o.o. Sisak, Naklada Ljevak,
Radio Sisak, Roto dinamic d.o.o., Sipar nakladništvo, Šareni dućan, V.B.Z., Školska knjiga, Znanje
d.o.o., Artur i Ivanka Debogović, Manuela Leskovar, Ratko Bjelčić, Slavica Sarkotić, Željko Pavičić. Želja
nam je proširiti natjecanje na sve županije te uz Vašu podršku još kvalitetnije organizirati 4. nacionalno
natjecanje u čitanju naglas u Sisku 2016. godine.
Natjecanje je tematski bilo vezano uz obilježavanje 150. obljetnice „Alise u Zemlji čudesa“ Lewisa
Carrolla.
Prosudbene komisije činili su ugledni kulturni djelatnici.

TIJEK DOGAĐANJA:
19.11.2015.
SUSRET NA AUTOBUSNOM KOLODVORU U ZAGREBU
Organizator je osigurao izvanrednu autobusnu liniju za prijevoz natjecatelja i mentora iz svih dijelova
Hrvatske na relaciji Zagre-Sisak i Sisak-Zagreb. Putnici su se okupili 19.11.2015. na Glavnom
autobusnom kolodvoru u Zagrebu.

„KNJIŽEVNI SUSRET NA KOTAČIMA“
Tijekom vožnje na relaciji Zagreb-Sisak, sisačke knjižničarke Iva Dužić i Nataša Bujas vodile su kratke
književne razgovore u autobusu s književnicama Silvijom Šesto i Melitom Rundek. Zahvaljujući
razglasu, putnici su imali prilike u njima uživati.

SMJEŠTAJ U HOTEL PANONIJA
Za sve natjecatelje, mentore i gostujuće članove Prosudbenih komisija bio je organiziran dvodnevni
pansionski smještaj u Hotelu Panonija u Sisku.

SVEČANO OTVORENJE 3. NACIONALNOG NATJECANJA U ČITANJU NAGLAS
Program 3. nacionalnog Natjecanja u čitanju naglas bio je prožet motivom „Alise u Zemlji
čudesa“ Lewisa Carrolla. Voditeljica programa bila je Marijana Barišić, a svečano otvorenje započelo je
ulomkom iz plesne predstave „Alisa“ Plesnog i baletnog studija Doma kulture Kristalna kocka vedrine u
koreografiji i režiji Jasminke Petek Krapljan.

Prisutnima se uime domaćina obratila ravnateljica Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak
Dubravka Šurlan, zamjenik gradonačelnice Grada Siska Marko Krička i pročelnik za kulturu Sisačkomoslavačke županije Darjan Vlahov.

Prvoga dana Natjecanja nastupili su natjecatelji u mlađoj kategoriji te proglašeni pobjednici.
Za mlađu kategoriju natjecatelja članovi Prosudbene komisije bili su Ljiljana Sabljak, Silvija Šesto,
Nebojša Borojević i Dora Pretković, pobjednica 2. nacionalnog Natjecanja u čitanju naglas u mlađoj
kategoriji.

Rezultati Natjecanja bili su sljedeći:
1. mjesto: Patrik Sladović (Sisačko-moslavačka županija) – mentorica Asema Kurtović
2. mjesto: Domagoj Šego (Vukovarsko-srijemska županija) – mentorica Vlasta Elez
3. mjesto: Larisa Nomo Nemi (Međimurska županija) – mentorica Zora Hajdarović
Nagrada publike: Domagoj Šego (Vukovarsko-srijemska županija) – mentorica Vlasta Elez

ČAJANKA KOD LUDOG KLOBUČARA
Nakon svečane večere za djecu je bila organizirana „Ćaknuta čajanka“ na kojoj su se uz čaj, tortu i
glazbu družili.

20.11.2015.
Drugi dan Natjecanja započeo je obilaskom Gradskog muzeja Sisak koji je vodio viši muzejski pedagog
Marijan Bogatić.
Uslijedilo je natjecanje u starijoj kategoriji tijekom kojeg je nastupilo 15 djece, a proglašeni su i
pobjednici.
Stariju kategoriju natjecatelja pratili su Ranka Javor, Melita Rundek, Bograd Arnautović i Mihaela
Šimunić, pobjednica 3. nacionalnog Natjecanja u čitanju naglas u starijoj kategoriji.

POBJEDNICI U STARIJOJ KATEGORIJI:
1. mjesto: Marko Sekulić (Vukovarsko-srijemska županija) – mentorica Ivana Šego
2. mjesto: Ana Leona Lončar (Koprivničko-križevačka županija) – mentorica Marija Halaček
3.
mjesto:
Emir
Kudić
(Istarska
županija)
–
mentorica
Amadea
Draguzet
Nagrada publike: Lovro Ivić (Sisačko-moslavačka županija) – mentorica Martina Tutić

Natjecanje je popratila izložba fotografija s ranijih natjecanja „Čitanje je zakon! – Natjecanje u čitanju
naglas: od gradskog do nacionalnog“ koja je bila postavljena u Galeriji Sv. Kvirin Doma kulture Kristalna
Kocka vedrine te izložba ilustracija Andree Petrlik Huseinović „Alisa“ koja je bila postavljena u Hotelu
Panonija.

Nakon Natjecanja, sudionici su ručali i restoranu McDonald's te se se organiziranim prijevozom zaputili
u Zagreb i svojim domovima u sve dijelove Republike Hrvatske.

Pripreme za 4. nacionalno Natjecanje u čitanju naglas koje će se održati 2016. godine već su u tijeku.

