
LJETO U  GRADSKOJ
KNJ IŽN IC I  VUKOVAR

 OD 1.7. DO 5.9.2020.

Gradska knjižnica Vukovar
 (Trg Republike Hrvatske 4/1, 32000 Vukovar)
 
Ponedjeljak, srijeda, petak 8:00 – 15:00 sati
Utorak, četvrtak  13:30 – 19:30 sati
Subota 8:30 - 14:00 sati
 
Kontakt
Tel: +385 32 450 357
odrasli.odjel@gkvu.hr ; djeca.odjel@gkvu.hr;
spajalica@gkvu.hr
 
Odjel za odrasle
      
Kulturni četvrtak u Gradskoj knjižnici Vukovar: Ljeta u
Vukovaru - 1950.-1970. (predavanje)
Predavanje o aktivnostima tijekom ljeta od
1950. do 1970. godine u Vukovaru. 
Predavač: mr. sc. Ivan Hubalek.
2. srpnja 2020. u 18:00 sati
    
4 vukovarske umjetnice (izložba)
Izložba slika amaterskih slikarica Radmile
Bogdanović, Mire Čorak, Lenke Pitl i Jasminke Rudić.
8. srpnja 2020. u 18:00 sati (izložbu je moguće pogledati do
15. kolovoza 2020. godine)
         
Hollywood u knjižnici (izložba)
Izložba plakata povodom održavanja manifestacije „14.
Vukovar film festival“ koja prikazuju zlatno doba Hollywooda.
od 20. kolovoza do 1. rujna 2020. godine
 
Odjel za djecu
   
Kreativni laboratorij srijedom (kreativne radionice)
Ljetne kreativne radionice koje spajaju
kreativnost i osobni razvoj djece. Radionice su namijenjene djeci
od 3 do 13 godina.
svake srijede tijekom srpnja i kolovoza od 10:00 do 11:00
sati
       
Ljetni obiteljski dan (radionice)
U aktivnost je uključeno čitanje, igranje
društvenih igara te mnoštvo drugih aktivnosti kojima se želi
potaknuti dolazak u knjižnicu, ali i kreativnost i međusobno
druženje roditelja s djecom.
svake subote tijekom srpnja i kolovoza od 10:00 do 12:00
sati
 
Bez panike! To je samo škola… (edukativne radionice)
Radionice ponavljanja školskog gradiva za učenike nižih razreda
osnovne škole pod nazivom „Bez panike! To je samo škola…“.
 
ponedjeljak, 31. kolovoza i srijeda, 2. rujna 2020. godine
za učenike prvog razreda  OŠ od 9:00 do 10:00 sati 
za učenike drugog razreda OŠ od 10:00 do 11:00 sati
za učenike trećeg razreda OŠ od 11:00 do 12:00 sati
za učenike četvrtog razreda OŠ od 12:00 do 13:00 sati
 
utorak, 1. rujna i četvrtak, 3. rujna 2020. godine
za učenike prvog razreda OŠ od 15:00 do 16:00 sati
za učenike drugog razreda OŠ od 16:00 do 17:00 sati
za učeniketrećeg razreda OŠ od 17:00 do 18:00 sati
za učenike četvrtog razreda OŠ od 18:00 do 19:00 sati
 
 
 

 
Američki kutak Vukovar i Odjel za mlade „Spajalica“
       
Micro:bit - STEM radionice (edukativne radionice)
Multimedijalne radionice za djecu i mlade.
svakog utorka tijekom srpnja i kolovoza od 17:00 do 19:00
sati
   
Geek zone (edukativne radionice)
Multimedijalne radionice za djecu i mlade.
svakog četvrtka tijekom srpnja i kolovoza od 17:00 do 19:00
sati

Ogranak Borovo naselje (Ulica Domovinskog rata 1
(Tržni centar) 32010 Vukovar)
 
Ponedjeljak, srijeda, petak 8:00 – 15:00 sati
Utorak, četvrtak  8:00 – 18:00 sati
Subota 8:00 - 14:00 sati
(srpanj - prva i treća subota u mjesecu;
kolovoz – druga i četvrta subota u mjesecu)
 
Kontakt
Tel: +385 32 423 207
ogranak.borovo@gkvu.hr 
     
Čitajmo srijedom za najmlađe (čitateljska radionica)
Čitateljska radionica uz dodatne aktivnosti crtanja,
prepričavanja ili izrade predmeta prilagođenom djeci uzrasta
od 3 do 6 godina.
svake srijede tijekom srpnja i kolovoza od 10:30 do 11:30
sati
 
Fraktali - crtanje zatvorenih očiju (kreativna
radionica)
Edukativno-kreativna radionica metode fraktalnog crteža –
novom formom art terapije. Radionica je namijenjena djeci do
10 godina.
9. srpnja 2020. godine u 16:00 sati
 
3D ljetna radionica (kreativna radionica)
Edukativno-kreativna radionica crtanja s 3D olovkama.
Radionica je namijenjena djeci do 13 godina.
16. srpnja 2020. godine u 16:00 sati
     
Ljetni LEGO kutak (kreativna radionica)
Edukativno-kreativna radionica slaganja LEGO kocki. Radionica
je namijenjena djeci do 10 godina.
11. kolovoza 2020. godine u 12:00 sati
 
3D ljetna radionica (kreativna radionica)
Edukativno-kreativna radionica crtanja s 3D olovkama.
Radionica je namijenjena djeci do 13 godina.
20. kolovoza 2020. godine u 12:00 sati
     
Bez panike! To je samo škola… (edukativne radionice)
Radionice ponavljanja školskog gradiva za učenike nižih
razreda osnovne škole pod nazivom „Bez panike! To je samo
škola…“.
 
ponedjeljak, 24. kolovoza i srijeda, 26. kolovoza 2020. godine
za učenike prvog razreda OŠ od 9:00 do 10:00 sati
za učenike drugog razreda OŠ od 10:00 do 11:00 sati
za učenike trećeg razreda OŠ od 11:00 do 12:00 sati
za učenike četvrtog razreda OŠ od 12:00 do 13:00 sati
 
 

 
utorak, 25. kolovoza i četvrtak, 27. kolovoza 2020. godine
za učenike prvog razreda OŠ od 14:00 do 15:00 sati
za učenike drugog razreda OŠ od 15:00 do 16:00 sati
za učenike trećeg razreda OŠ od 16:00 do 17:00 sati
za učenike četvrtog razreda OŠ od 17:00 do 18:00 sati

 
Ogranak Sotin (Ulica dr. Franje Tuđmana 20, 32232
Sotin)
 
Ponedjeljak, utorak 12:30 – 19:00 sati
Srijeda, četvrtak, petak 08:00 –15:00 sati
Subota 8:00 - 14:00 sati
(svaka prva i treća subota u mjesecu) 
 
Kontakt
Tel: +385 32 512 906
ogranak.sotin@gkvu.hr
 
Istraži, promotri, otkrij – igre na otvorenom
(edukativne radionice)
Edukativne radionice za djecu u Eko vrtu.
7. srpnja i 11., 18., 25. kolovoza 2020. godine od 15:00 do
17:00 sati
2., 9. srpnja i 13., 20. 27. kolovoza 2020. godine od 11:00 do
13:00 sati.

Ogranak Lovas (Ulica kralja Tomislava 13, 32237
Lovas)
 
Ponedjeljak, četvrtak, petak 10:00 – 14:00 sati
Utorak, srijeda 15:00 – 18:30 sati
Subota 8:00 - 12:00 sati (11.7. i 8.8.2020.)
 
Kontakt
Tel: +385 32 525 041
ogranak.lovas@gkvu.hr 
     
Ljetna kreARTionica (kreativne radionice)
Kreativne likovne radionice namijenjene djeci.
8. srpnja 2020. godine u 17:00 sati
17. srpnja 2020. godine u 11:30 sati
     
Ljetni chill u knjižnici (multimedijalna radionica)
Multimedijalna radionica namijenjena djeci.
22. srpnja 2020. godine u 17:00 sati

Sve aktivnosti će se realizirati uz poštivanje
preporuka o fizičkom distanciranju, osobnoj higijeni i
higijeni prostora koje je donio Hrvatski zavod za javno
zdravstvo.
 
Knjižnica poziva sve svoje korisnike da prate
daljnje obavijesti na službenoj stranici www.gkvu.hr  te na
društvenim mrežama o mogućim daljnjim
izmjenama u radu i uslugama Knjižnice prema uputama
nadležnih tijela povezanima
s pandemijom bolesti COVID-19.

 Posudba do šest jedinica građe na rok od 45 dana (od 1.7. do 15.8.)


