BIBLIOBUS VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE NA 13.
OKRUGLOM STOLU POKRETNIH KNJIŽNICA REPUBLIKE
HRVATSKE I 7. FESTIVALU HRVATSKIH BIBLIOBUSA U PULI
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Bibliobusna je služba Vukovarsko-srijemske županije svoju misiju „Knjiga na
vašem pragu“ započela 2006. godine. U suradnji sa kolegicama i kolegama Gradske
knjižnice i čitaonice Vinkovci, školskim knjižničarima i učiteljima osnovnih škola Županije
uspješno je nastavila svoju ulogu pružanja knjižnične usluge i u 2017. godini. Pokretna
knjižnica (bibliobus) posjećuje udaljena područja gdje knjižnične usluge nisu dostupne,
omogućujući dostupnost znanju, kulturi i informacijama te promovirajući važnost čitanja
od najranije dobi kao i cjeloživotnog obrazovanja.
Tijekom 11 godina rada provodile su se brojne aktivnosti s ciljem populariziranja
usluga pokretne knjižnice u Vukovarsko-srijemskoj županiji s posebnom orijentacijom na
dječju populaciju.
Od samih početaka bibliobusna služba VSŽ-e aktivno sudjeluje na festivalima
bibliobusa Republike Hrvatske na kojima prezentira svoj rad i primjere dobre prakse.
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KNJIŽNIČARSTVO : glasnik Društva knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema 1/2(2017)
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U 2017. godini su djelatnici bibliobusne službe sudjelovali na 13. okruglom stolu
pokretnih knjižnica Republike Hrvatske i 7. festivalu hrvatskih bibliobusa „Pokrenimo
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bibliobus! Kako pokrenuti i održati službu!“, prezentirajući svoj rad i dajući podršku
pulskom projektu za osnivanjem bibliobusne službe. Kroz susrete na okruglim stolovima
i festivalima bibliobusa knjižničari i vozači bibliobusa se upoznaju i dijele iskustva s
drugim hrvatskim bibliobusnim službama. Isto tako, kako su posljednji festivali imali
međunarodni karakter, djelatnicima pokretnih knjižnica je pružena prilika upoznati se s
radom bibliobusnih službi susjednih država (Slovenija, Srbija, Bosna i Hercegovina).
Ovakvi skupovi pružaju vrijedna nova znanja koja obogaćuju rad svih bibliobusnih službi
s ciljem pružanja kvalitetnije usluge i bolje povezanosti sa lokalnom i širom zajednicom,
želeći doprinijeti izgradnji svijesti pojedinaca i cjelokupne zajednice za potrebom
vlastitog intelektualnog razvoja u brzorastućem svijetu potreba za stalnim obrazovanjem.
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