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Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek organizirala je već četvrtu godinu  manifestaciju 

pod nazivom “GISKO tjedan Harryja Pottera“ od 26. do 31. kolovoza 2019. godine. S obzirom 

na dosadašnje pozitivne reakcije i zanimanje korisnika, već po završetku 3. Tjedna, odlučeno 

je da će se nastaviti s projektom i sljedeće godine. Tijekom tjedna održane su različite 

radionice, organizirana je izložba knjiga i kolekcionarskih predmeta na temu Harryja 

Pottera, kao i igraonice društvenih igara. Ova je manifestacija plod rada Knjižnice, ali i 

uspješne suradnje s Udrugom Breza kroz projekt Lonac.  

Tjedan je započeo svečanim otvaranjem na kojemu je uprizoren i ulomak iz knjige 

Harry Potter i ukleto dijete. Prigodnu predstavu pripremile su korisnice GISKO i veliki fanovi 

Harryja Pottera. Knjižnica je u sklopu manifestacije ugostila i poznatog hrvatskog umjetnika 

Zdenka Bašića na radionici Upoznajte svijet čudesnih bića.  

Sljedeća tri dana usporedno su se odvijale radionice Bijeg iz Azkabana (Escape room), 

Društvene igre te izrada čarobnih straničnika, 3D zvrčki i 3D naočala u prvom dijelu dana. 

U  popodnevnim satima održale su se radionice Susret s Aragogom tijekom koje su sudionici 

koristeći znanje iz Harry Potter serijala pokušavali prijeći prepreke i doći do velikog pauka 
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Aragoga; Čarobnjački šah, poseban zbog magičnih figuri tj. sudionika radionice i već 

tradicionalni metlobojski turnir za kojim interes ne opada ni nakon 3 godine.  

 

 

Slika 1. Prizor iz prigodne predstave  

 

Peti dan održale su se dvije potrage, Obuka za aurore, namijenjena sudionicima od 9 

do 15 godina te Potraga-koja-se-ne-smije-imenovati namijenjena korisnicima starijima od 

16 godina. Potraga za mlađe sudionike održavala se u prostoru cijele Knjižnice uz Pomoć 

mape za haranje, posebno izrađene za Tjedan, koja je prikazivala tri razine Knjižnice bez 

oznaka prostorija. Cilj radionice bilo je pronaći sve tragove označene na mapi redom kojim 

su označeni te ih povezati kako bi dobili posljednji trag. Potraga za starije sudionike odvijala 

se u centru grada Osijeka uz pomoć Mape za haranje. Na svakom označenom mjestu sudionici 

su trebali pronaći QR kod koji je sadržavao zagonetku. Rješavanjem svih zagonetki i 

povezivanjem pojmova dobili su tajnu lozinku potrebnu za dobivanje posljednjeg zadatka.  

Posljednji dan održana je Č.A.S. provjera znanja tj. kviz za mlađe od 16 godina te O.Č.I. 

provjera znanja, Harry Potter Pub kviz koji se održao u caffe baru Peppermint. Posljednji dan 

održano je i zatvaranje Tjedna uz podjelu nagrada sudionicima u brojnim kategorijama.  
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Slika 2. Potraga-koja-se-ne-smije-imenovati 

 

S obzirom da je ovo bio već četvrti put održavanja Tjedna, organizatori i volonteri 

potrudili su se izraditi nešto novo, kako bi sudionicima koji dolaze svake godine bilo još 

zanimljivije.  

 

  

Slika 3. Turnir u Metloboju 
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Slika 4. Susret s Aragogom 

 

 

Slika 5. Čarobnjački šah 
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Izložba koja je dosad bila postavljena u prostor izložbene aule i Američkoga kutka, 

ove je godine proširena na sve dijelove Knjižnice te je tako obuhvaćala uz navedeno i Dječji i 

Posudbeni odjel, Studijsku čitaonicu te dvorište Knjižnice. Vrijedne ruke knjižničara, članova 

obitelji i volontera i ove su godine izradile nove rekvizite i dekoracije. Uz prošlogodišnje 

zrcalo Erised, peron 9 ¾, leteće ključeve, dementora i vrt čudesnih zvijeri ovogodišnje novine 

bile su Ford Anglia, kao rekvizit za slikanje, Sat magične izloženosti, Aragog, kao dodatak vrtu 

čudesnih zvijeri te Snapeov kabinet i Učionica profesorice Umbridge, dva prostora 

Američkoga kutka ukrašena u potpunosti. 

 

 

Slika 6. Harry Potter Pub kviz 

 

 Kao i prethodnih godina i 2019. godina nije bila izuzetak po donacijama sponzora i 

partnera te radu volontera pomoću kojih smo osigurali nagrade za sudionike i potrebne 

materijale kako za radionice tako i za nove dekoracije.  
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GISKO Tjedan Harryja Pottera projekt je koji se odvija već četvrtu godinu posljednji 

tjedan u kolovozu kako bi se promovirala pisana riječ, posebno ona namijenjena djeci i 

mladima, upotpunilo slobodno vrijeme te animiralo korisnike na dolazak. Iskustvo nam 

pokazuje da popularnost malog čarobnjaka Harryja s prolazom vremena ne opada. Svake 

godine dolaze novi korisnici, a prijave za radionice, od kojih neke podržavaju i do 40 

sudionika, popunjene su već u prva dva dana.  

Knjižničarke uključene u projekt i same su veliki ljubitelji serijala te zaista s užitkom 

smišljaju nove igre, zagonetke i pitanja, kako bi čaroban svijet Harryja Pottera još više 

približili sudionicima. S obzirom na brojne pozitivne komentare kako sudionika na 

radionicama tako i ostalih korisnika koji su prošetali izložbom namjera je projekt nastaviti i 

sljedećih godina.  

Cilj je Gradske i sveučilišne knjižnice u Osijeku nastaviti s ovakvim tematskim 

tjednima, s naglaskom na knjižnicu kao kulturno središte lokalne zajednice, mjesto 

kreativnosti i druženja, književnih susreta i zabave.  

 

 

 

 

 

 

 


