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Emilija Pezer 

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci 

 

 

MR. SC. VERA ERL - PEDESET GODINA RADA I SEDAMDESET GODINA ŽIVOTA  

 

 

 Znanstveni kolokvij RAZGOVOR S POVODOM, o 50 godina rada i 70 godina života mr. sc. 

VERE ERL, održan je 29. listopada 2010. godine u Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci, u 

organizaciji vinkovačke Knjižnice i Društva knjižničara Slavonije i Baranje Osijek. O životu i radu 

mr. sc. Vere  Erl tijekom protoka vremena, govorili su njeni suradnici, kolegice i kolege, studenti, 

prijatelji, poznavatelji njenog plodonosnog rada… 

 Pozdravne su riječi  uputile domaćice ovoga skupa: Emilija Pezer, ravnateljica 

vinkovačke Knjižnice u kojoj je mr. sc. Vera Erl započela svoj radni staž  i Marina Vinaj, 

predsjednica Društva knjižničara Slavonije i Baranje Osijek, čija je članica  mr. sc. Vera Erl  od 

samog osnutka. 

 

 Vera Erl je rođena 1940. godine u Drenovcima. Gimnaziju je pohađala u Vinkovcima. 

Završila je studij i poslijediplomski studij povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Radni 

knjižničarski staž započela je u Narodnoj knjižnici i čitaonici Vinkovci 1959. godine u kojoj je 

obavljala dužnost direktorice (ravnateljice) od 1966. do 1975, godine. Mr. sc. Erl je tada u 

vinkovačkoj Knjižnici osnovala Studijski odjel, organizirala otkup i obradu rukopisa slavonskih 

književnika Josipa Kozarca, Vladimira Kovačića i Joze Ivakića i pokrenula čitav niz aktivnosti. To 

je bilo razdoblje bogatog, kontinuiranog i samostalnog kulturnog rada. Knjižnica je postala 

okupljalište kulturne, intelektualne elite u Gradu na Bosutu. Razgovori, druženja razmjenjivanje 

mišljenja o literaturi, slikarstvu, kazalištu, kulturi uopće, vodili su se s brojnim suradnicima. 

Aktivnost Knjižnice se razvijala, širila i obogaćivala sadržajno, organizacijski i kadrovski. Mr. sc. 

Vera Erl je uvijek  isticala kako su najveća vrijednost u njenom radu bili njeni suradnici, a u 

tekstu Vinkovačka knjižnica zapamćena u sjećanjima koji je napisala za knjigu sjećanja 

Vinkovačka knjižnica iz pera i duše, zapisala je: U ovu sam našu Knjižnicu uvijek ulazila s 

osmjehom na licu, nisam ju smatrala radnim mjestom nego radom koji me veseli. 

 

 Na Znanstvenom su kolokviju o stručnom i radnom doprinosu mr. sc. Vere Erl   

govorili: 
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- prof. dr. sc. Jadranka Lasić Lazić i prof. dr. sc. Miroslav Tuđman, gosti s Odsjeka 

informacijskih znanosti Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, 

- književnik Vladimir Rem, prof., Slavonski Brod, dugogodišnji vinkovački suradnik, 

- mr. sc. Ljubica Radman, Osijek, također dugogodišnja stručna suradnica i kolegica, 

- mr. sc. Marina Vinaj iz Knjižnice  Muzeja Slavonije u Osijeku, 

- izv. prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog, profesorica na Studiju informatologije Filozofskoga 

fakulteta u Osijeku, kojoj je mentorica bila mr. sc. Erl, a u čijem su bloku  sudjelovali bivši 

studenti, a današnji zaposlenici u knjižnicama u Vinkovcima i Osijeku. U ime devet dipl. 

knjižničara iz Vinkovaca govorila je Klaudija Ladan i bila je  prezentacija osječkih 

studenata,  

- Goran Pavlović, dipl. knjižničar iz Općinske narodne knjižnice i čitaonice  Drenovci,  

- prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić, dekanica Umjetničke akademije u Osijeku, ali i 

profesorica na Filozofskom fakultetu u Osijeku, 

- prof. dr. sc. Goran Rem, Filozofski fakultet  u Osijeku, 

- Vlasta Markasović, prof., Vinkovci. 

 

 Tijekom dana u Gradsku knjižnicu i čitaonicu Vinkovci pristizali su brojni brzojavi i 

čestitke, među kojima i od dekanice Filozofskog fakulteta u Osijeku, gospođe dr. sc. Ane 

Pintarić, koji su  pročitani, kao i brojni darovi koji su te večeri uručeni slavljenici. 

Predsjednik udruge Vinkovački šokačkir rodovi, gospodin Zvonimir Liščić, podario je 

slavljenicu izvornim, autohtonim darovima, jer  je zaslužna i za promicanje šokačke tradicije 

i predsjednica je Šokačke grane u Osijeku. 

 Naravno, večer je i završila slavljenički u Art kavani, koja se nalazi u zgradi Gradskog 

muzeja Vinkovci, uz prigodan domjenak i tamburaški sastav Đeram. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


