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U siječnju 2021. godine Odjel za rad s djecom i mladima Gradske i sveučilišne 

knjižnice Osijek osnovao je Čitateljski klub za djecu i mlade "U Zemlji Čudesa". Klub je 

namijenjen osobama od 11 do 18 godina koje žele proširiti svoje čitateljske interese i steći 

nova znanja, a cilj je Knjižnice ovim klubom zainteresirati djecu i mlade za čitanje te ih 

potaknuti na kritičko razmišljanje, prihvaćanje tuđeg mišljenja i uvažavanje različitosti. 

Konceptom sastanaka čitateljskog kluba planirano je povezivanje književnih tema i 

motiva raspravljenima na sastancima s drugim oblicima umjetnosti –  filmskom, 

glazbenom i kazališnom te popularnom kulturom. To u praksi znači da su članovi kluba 

na sastancima povezivali romane sa filmskim adaptacijama, kazališnim uprizorenjima, 

soundtrackovima, sličnim djelima te primjerima iz stvarnoga života. 

Prva dva sastanka kluba, sukladno epidemiološkim uvjetima, održana su u 

mrežnom okruženju putem Zoom aplikacije, dok su ostali sastanci održani uživo u 

prostoru Knjižnice. Uvodni, prvi sastanak održan je sa svim zainteresiranima 

istovremeno, a sudionici su u ugodnom okruženju raspravljali o vlastitim čitateljskim 

navikama, najdražim žanrovima i oblicima pisane riječi. 



430      KNJIŽNIČARSTVO : glasnik Društva knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema   1/2 (2022) 

 

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

  

Slika 1. Prvi sastanak održan putem Zoom aplikacije 

S obzirom na veliku zainteresiranost, sudionici su podijeljeni u dvije dobne 

skupine, od 11 do 14 godina i od 15 do 18 godina. Sastanci su održavani jednom mjesečno 

u dva termina. Svaki mjesec sudionicu su birali temu, poput različitosti, položaja žena, 

romana za ljetno opuštanje, a voditelji su predlagali tri naslova za čitanje od kojih je bilo 

potrebno odabrati i pročitati najmanje jedan.  Na sastancima sudionici bi kratko prepričali 

sadržaj odabranih knjiga, te potom analizirali svaku pojedinačno, ali onda i sve tri zajedno, 

uviđajući zajedničku problematiku svih zadanih djela, koja je ujedno i tema aktualnoga 

sastanka. Sudionici bi povezali radnju iz djela sa stvarnim životom, a to je nerijetko 

uključivalo i međusobno dijeljenje mišljenja, iskustava, ali i savjeta. Sudionici su za kraj 

iznosili svoje zaključke, a potom sugerirali iduću temu. Kroz godinu, ukupno je održano 

dvadeset takvih susreta. 

Posebnu pažnju mlađe skupine zaokupila je knjiga Djevojčica iz Afganistana, čitana 

na sastanku u ožujku na kojemu se povela rasprava o životu u ratnoj zoni, položaju žena 

u društvu i emocijama koje je knjiga pobudila. Iako su neki sudionici bili rezervirani s 

obzirom da se radi o lektirnom naslovu, reakcije na pročitani roman bile su vrlo pozitivne. 

Nakon sastanka sudionici su u knjižnici posudili i ostale nastavke, što je izvrstan 

pokazatelj uspješnosti izvršenja jednog od primarnih ciljeva ovog čitateljskog kluba - 

poticanje čitanja i kritičkog razmišljanja.   
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Slika 2. Sastanak mlađe skupine čitateljskog kluba  

Starija skupina kluba na poseban je način reagirala na tri slikovnice za odrasle Zato 

što gledamo, Najružniji čovjek u kraljevstvu i Vožnja unatrag čitane na sastanku u 

lipnju.  Navedene slikovnice bave se "teškim" temama poput nasilja u obitelji i PTSP-a, a 

odabrane su kako bi potaknule sudionike na raspravu i razvile osjećaj empatije.    

Tijekom godine dva su sastanka održana u sklopu Zavičajne pričaonice, ciklusa 

susreta književnika s djecom i mladima organiziranih radi poticanja čitanja i razvijanja 

ljubavi prema knjizi. Upoznavanjem zavičajnih spisatelja, kroz predstavljanje njihovog 

životnog rada, nastoji se djecu i mlade senzibilizirati za očuvanje kulturne baštine grada i 

zavičaja. S književnicom Ivanom Šojat održana je pričaonica  za stariju skupinu kluba koji 

su za sastanak trebali pročitati romane za mlade Zmajevi koji ne lete i Oblak čvoraka. 

Mlađa skupina čitateljskog kluba za pričaonicu sa Stjepanom Tomašem trebala je odabrati 

jedan od naslova iz bogatog književnog opusa spomenutog autora s posebnim naglaskom 

na njegov novi roman Dječak koji je volio ptice. Obje pričaonice održane su na obostrano 

oduševljenje i sudionika čitateljskog kluba i samih autora. Sudionici su bili ugodno 

iznenađeni da imaju priliku raspraviti sve svoje misli i dojmove književnih djela sa samim 

autorima, a autori su bili oduševljeni što su se susreli s tako angažiranom i kritičkom 
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publikom, koja se ne libi ne složiti se s njima. Uz izvrsno vođenu raspravu, sudionici su 

autorima bacili bubu u uho, a vjerojatno i sugerirali neke nove književne motive.  

 

Slika 3. Zavičajna pričaonica s Ivanom Šojat 

 

Staru, 2021. godinu, čitateljski je klub ispratio u posljednjim danima prosinca 

neformalnim druženjem u prostoru Knjižnice, razmjenom preporuka naslova pročitanih 

tijekom godine te prijedlozima novih tema za čitanje. Zaključno, i u 2022. godini Odjel za 

rad s djecom i mladima nastavlja s održavanjem čitateljskog kluba "U Zemlji Čudesa" s 

ciljem poticanja čitanja i razvoja kritičkog mišljenja.  

 

 


