
 
221 |   V I J E S T I  I Z  K N J I Ž N I C A  

 

6. GISKO TJEDAN HARRYJA POTTERA 
 

Katarina Jukić 
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek 
katarinam@gskos.hr  

 
Ivana Turk 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek 

turki@gskos.hr 
 

Merien Hadrović 
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek 
merien@gskos.hr 

 

 
 
 
 

BROJ 
BIBLIOGRAFSKE 

JEDINICE 

 

399 

 
 

Već šestu godinu zaredom Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek organizira GISKO 

tjedan Harryja Pottera. Ovogodišnji je program održan od 30. kolovoza do 3. rujna, a bio 

je namijenjen svim čarobnjacima i bezjacima u dobi od 9 do 99 godina. Održano je ukupno 

15 radionica, od kojih su se neke ponavljale kako bi svi zainteresirani imali priliku 

sudjelovati u skladu s propisanim epidemiološkim mjerama.  

Tjedan je započeo radionicom Sat čarobnih olovaka na kojoj su sudionici uz pomoć 

3D olovaka izrađivali različite predmete i motive iz svijeta Harryja Pottera. Usporedno s 

tom radionicom, održavao se Harry Potter izazov osmišljen po uzoru na američki 

televizijski kviz Jeopardy!. U mnogobrojnim kategorijama kao što su Povijest magije, 

Metloboj, Čudesna stvorenja i drugo, bilo je potrebno riješiti pitanja i skupljati galeone, tj. 

bodove.    

U suradnji s American Cornerom Osijek održane su kreativne radionice Sat 

magičnih stvorenja na kojima su sudionici otišli kući sa zmajevim jajetom te radionica 

Bezjačke studije na kojoj su svi prisutni čarobnjaci, bez korištenja magije, izradili vlastitu 

sliku Hogwartsa.  

Zbog iznimno velike popularnosti prethodnih godina, i ove smo osmislili dvije 

različite Potrage. Potraga za horkruksima, namijenjena čarobnjacima do 13 godina 

starosti, odvijala se u prostorima Knjižnice. Kroz nekoliko tragova skrivenih u Austrijskoj 

čitaonici, na Posudbenom odjelu za odrasle i Odjelu za rad s djecom i mladima, sudionici 
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su odgonetnuli zagonetke i premetaljke čija su ih rješenja vodila na različite odjele u 

Knjižnici. Potraga za horkruksima omogućila je prisutnima i svojevrsnu šetnju kroz odjele 

Knjižnice kojima inače ne prolaze. Potraga-koja-se-ne-smije-imenovati bila je 

namijenjena čarobnjacima od 14 godina na više, a odvijala se u centru grada Osijeka. 

Svaka skupina dobila je vlastitu Mapu za haranje koja je sadržavala plan centra grada te 

označena mjesta na kojima se nalaze tragovi. Tako je na oglasnom stupu u Sakuntala 

parku obješen Oglas za vukodlakove suze sačuvane u vodi potoka Zabranjene šume. Na 

izlogu novootvorene trgovine s društvenim igrama u Kapucinskoj ulici bilo je potrebno 

očitati QR kod sa zagonetkom, a na Trgu A. Starčevića sudionike su čekali studenti 

informatologije s Harry Potter kravatama i zadatkom preračunavanja čarobnjačkog 

novca.  

 

 

Slika 1. Potraga-koja-se-ne-smije-imenovati 

 

Četvrtak je bio sportski dan, dan za metloboj. No, ove se godine nije igralo metlama. 

Četiri ekipe borile su se za prvo mjesto u posebnoj inačici s mini obručima i ping-pong 

lopticom.   
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Slika 2. Društvene igre 

 

Posljednji dan manifestacije sudionici su proveli igrajući društvene igre u znaku 

Harryja Pottera, poput pantomime, Pictionaryja, puzli, igre Pogodi tko, čarobnjačkog šaha, 

igre Sedam Harryja i druge. Č.A.S. provjera znanja sadržavala je 30 pitanja o čarobnom 

svijetu Harryja Pottera, a pobjednik je dobio i poseban dar kao nagradu za pokazano 

znanje.   

 

 

Slika 4. QR kodovi za Svjetsku mapu za haranje, Galeriju slika i Virtualnu izložbu 

 

U sklopu manifestacije otvorena je i izložba Svjetska Mapa za haranje koja je 

privukla brojne posjetitelje, kako u izložbeni prostor Gradske i sveučilišne knjižnice 

Osijek, tako i virtualno, na mrežne stranice Knjižnice. Izložba se sastojala od fotografija 

mnogobrojnih izdanjâ knjiga iz serijala o Harryju Potteru prikupljenih putem različitih 
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društvenih mreža. Motivi su fotografija naslovnice knjiga na različitim jezicima, 

fotografirane u gradovima u blizini knjižnica ili drugih znamenitosti. Izložbu plakata bilo 

je  moguće pogledati u izložbenoj auli Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek do 20. rujna, 

dok su interaktivna karta, virtualna izložba i galerija svih pristiglih fotografija trajno 

dostupne putem mrežnih stranica.  

 

 

Slika 3. Svjetska mapa za haranje 

 

Iako je i ove godine Tjedan Harryja Pottera bio ograničen određenim mjerama koje 

su izravno utjecale na osmišljavanje i odabir igara, izrazito smo zadovoljni što je 

manifestacija održana. Sam Tjedan posjetilo je više od 320 sudionika, a ta brojka pokazuje 

da i, nakon 6 godina, interes za ovakvom manifestacijom ne jenjava.  

 

 

 


