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Сажетак
Књи жни це гра да За гре ба, с ци љем по ти ца ња чи та ња и цје ло жи вот ног уче ња, те дру штве не ин те гра-
ци је дје це и мла дих с те шко ћа ма у раз во ју и мла дих с  ин ва ли ди те том, од 2007. го ди не про во де про јект 
под на зи вом Књи жни ца ши ром отво ре них вра та.

Кључне ријечи:
књи жнич не слу жбе и услу ге за дје цу и мла де, по ти ца ње чи та ња, цје ло жи вот но уче ње, 

дру штве на ин те гра ци ја дjеце с по себ ним по тре ба ма

Књи жни ца ши ром 
отво ре них вра та

У по сљед њем је де се тље ћу до не се но ви ше до ку-
ме на та у ко ји ма се го во ри о из јед на ча ва њу пра ва за 
осо бе с ин ва ли ди те том, до не се не су број не стра те ги је 
и ак циј ски пла но ви. За ла га њу за пра ва осо ба с ин ва-
ли ди те том при дру жи ла се и књи жни чар ска за јед ни-
ца. UNE SCO-oв Ма ни фест о на род ним књи жни ца ма 
(1994), IFLA-ина из ја ва Књи жни це и ин те лек ту ал на 
сло бо да (1999), Из ја ва о сло бод ном при сту пу ин фор ма-
ци ја ма Хр ват ско га књи жни чар ског дру штва (2000), 
Етич ки ко декс Хр ват ско га књи жни чар ског дру штва 
(2002) и дру ги до ку мен ти, за ла жу се за пру жа ње јед-
на ких мо гућ но сти у ко ри ште њу књи жни ца свим гра-
ђа ни ма. Хр ват ско књи жни чар ско дру штво пре ве ло је 
и об ја ви ло ви ше IFLA-иних смјер ни ца: На род на књи-
жни ца: IFLA-ине и UNE SCO-ове смјер ни це за раз вој слу-
жби и услу га (2003); Смјер ни це за књи жнич не слу жбе и 
услу ге за глу хе (2004); Смјер ни це за књи жнич не слу жбе 
и услу ге за осо бе с дис лек си јом (2004); Књи жни це за сли-
је пе у ин фор ма циј ско до ба (2005); Смјер ни це за гра ђу 
ла га ну за чи та ње (2005), ко је су по мо гле књи жни ча-
ри ма у раз во ју но вих про гра ма и услу га. „Основ но је 
на че ло на род не књи жни це да ње не слу жбе и услу ге мо-
ра ју би ти до ступ не сви ма“.1

Књи жни це гра да За гре ба, сто га, у ци љу по ти ца ња 
чи та ња, цје ло жи вот ног уче ња и дру штве не ин те гра-
ци је дје це с те шко ћа ма у раз во ју, те мла дих с ин ва ли-
ди те том, већ ви ше го ди на про во де, а од 2007. об је ди-
њу ју, про гра ме под за јед нич ким на зи вом Књи жни ца 
ши ром отво ре них вра та.

Ко ји су књи жнич ни про гра ми об у хва ће ни про јек-
том?

У ре до ви ти про грам књи жни це Игра о ни ца – При ча-
о ни ца – Ма шта о ни ца укљу че на су дје ца пред школ ске и 
школ ске до би с те шко ћа ма слу ха, го во ра, чи та ња и пи-
са ња, ујед но по ла зни ци По ли кли ни ке за ре ха би ли та ци ју 
слу ша ња и го во ра SU VAG и чла но ви Хр ват ске удру ге за 
дис лек си ју. Дје ца с те шко ћа ма, за јед но с дру гом дје цом, 
ода би ру при че – сли ков ни це, чи та ју их, ли ста ју, гле да-
ју и слу ша ју, те раз го ва ра ју о про чи та ном. На кон то га, 
пру жа им се мо гућ ност да, пу тем кре а тив не игре, из ра зе 
ли ков ни и сцен ски до жи вљај при че. За њи хо ве пра ти те-
ље (ро ди те ље, на став ни ке и од го ји те ље), при пре ма ју се 
по пи си струч не ли те ра ту ре, књи ге за са мо по моћ, књи ге 
при ла го ђе не мо гућ но сти ма дје це, гра ђа ла га на за чи та-
ње, као и по пи си уста но ва и удру га ко је се ба ве дје цом с 
те шко ћа ма у раз во ју и мла ди ма с ин ва ли ди те том.

Кре а тив не ра ди о ни це и кул тур на до га ђа ња – на-
ми је ње ни су дје ци с те шко ћа ма у раз во ју, те мла ди ма 
с мен тал ним и тје ле сним ин ва ли ди те том из Основ-
не шко ле „Над ли пом“, Цен тра за од гој и обра зо ва ње 
„Па у но вац“, Цен тра за од гој и обра зо ва ње „За гор ска“, 
Цен тра за од гој и обра зо ва ње „Го љак“, Цен тра за од гој 
и обра зо ва ње „Ду бра ва“, Цен тра за аути зам и Цен тра 
OZA NA. Про грам се про во ди у су рад њи с удру гом ро-
ди те ља дје це с по себ ним по тре ба ма ПУЖ, Дру штвом 
ин ва ли да це ре брал не и дјеч је па ра ли зе, Хр ват ским са-
ве зом удру га тје ле сних ин ва ли да, Удру гом де фек то ло га 
гра да За гре ба и За гре бач ке жу па ни је и Удру гом за про-
ми ца ње ин клу зи је. Про грам об у хва ћа:
-  ли ков не ра ди о ни це – у ко ји ма се сли ка, цр та и  ки-

па ри под струч ним вод ством,
- из ло жбе – у ко ји ма дје ца и мла ди с по себ ним по-

1 Narodna knjižnica: IFLA-ine i UNESCO-ove smjernice za razvoj službi i 
usluga (Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2003), 7.
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тре ба ма су дје лу ју као ауто ри, по сје ти те љи или из-
во ђа чи про гра ма на све ча но сти отва ра ња,

-  књи жев не су сре те – у сми слу при су ство ва ња до га-
ђа њу и раз го во ра с књи жев ни ци ма,

- сцен ске пред ста ве – с увод ном ри је чи ко ја ће гле да-
те љи ма пред ста ву при бли жи ти, а на кон из во ђе ња, 
во ди се раз го вор с глум ци ма, од но сно по ку шај ани-
ма ци је сцен ских лу та ка, ако се ра ди о лут кар ској 
игри.

У про гра му Упо знај мо гла збе не ин стру мен те 
укљу че на су дје ца из Цен тра за од гој и обра зо ва ње 
„Вин ко Бек“, а про во ди се у су рад њи с Му зич ком ака-
де ми јом и Хр ват ским са ве зом сли је пих.

Гла збе ни еду ка циј ски су сре ти за сли је пу и сла бо-
вид ну дје цу и мла деж об у хва ћа ју пре да ва ња, при год-
не кон цер те, раз го во ре с умјет ни ци ма, упо зна ва ње 

ин стру ме на та осје том опи па, те еду ка ци ју и по ти ца-
ње сли је пих и ви со ко сла бо вид них по ла зни ка на ко ри-
ште ње ра чу на ла за сли је пе са спе ци јал ним до да ци ма: 
го вор ном је ди ни цом, чи та чем екра на и Bra il le o vim 
рет ком.

Из ра да так тил них сли ков ни ца за у зи ма по себ но 
мје сто у ово ме про јек ту, бу ду ћи да смо свје до ци да 
је свјет ска про дук ци ја так тил них сли ков ни ца за сли-
је пу и сла бо вид ну дје цу вр ло оскуд на, а у Хр ват ској 

с њо ме се тек за по чи ње. Сли је па су дје-
ца код нас, до са да, сво ју пр ву књи гу, и 
то на Brailleovоm пи сму, до би ва ла тек у 
пр вом раз ре ду основ не шко ле, сто га је 
не са мо ори ги нал но и ино ва тив но, не-
го и из у зет но зна чај но да се за по че ло с 
руч ном из ра дом та квих сли ков ни ца у 
ко ји ма је илу стра ци ја ре љеф на, а текст 
пи сан на бра ји ци и оти снут цр ним ти-
ском, што омо гу ћу је не са мо „чи та ње” 
сли је пој и сла бо вид ној дје ци, не го и сли-
је пим ро ди те љи ма ко ји сли ков ни цу мо-
гу чи та ти за јед но са сво јим дје те том ко је 
не ма оште ће ње ви да, од но сно, та кве су 
сли ков ни це на ми је ње не и здра вој по пу-
ла ци ји ра ди сен зи би ли за ци је, од но сно 
бо љег ра зу ми је ва ња сви је та сли је пих и 
сла бо вид них.

Про јек том Књи жни ца ши ром отво-
ре них вра та же ли се дје ци с те шко ћа ма 
у раз во ју, мла ди ма и од ра слим осо ба ма с 
ин ва ли ди те том при бли жи ти књи жни цу 

као мје сто за за до во ља ва ње њи хо вих по тре ба за обра-
зо ва њем, ин фор ми ра њем, кул ту ром и ра зо но дом, ин-
те гри ра ти их у про гра ме у ко ји ма за јед но с дру ги ма 
ства ра ју ми кро-ма кро сви јет уза јам ног по ма га ња и 
освје шћи ва ња, пру жи ти им мо гућ ност упо зна ва ња 
с кул тур ном ба шти ном, њи ма при мје ре ним, до брим 
сли ков ни ца ма, ко је ће раз ви ја ти њи хов осје ћај за ли-

Дјечји одјел Градске књижнице

Дјеца у инвалидским колицима Виолински концерт
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је по, утје ца ти на емо ци је, раз ви ја ти укус, за ни ма ње и 
љу бав за пи са ну ри јеч, те им при по мо ћи у овла да ва-
њу вје шти ном чи та ња и пи са ња.

При мје ре но њи хо вим мо гућ но сти ма, пру жи ти 
им при ли ку су дје ло ва ња у игра о ни ца ма и ли ков ним 
ра ди о ни ца ма, из ла га њу њи хо вих ура да ка на из ло жба-
ма, при су ство ва ња књи жев ним су сре ти ма и сцен ским 
пред ста ва ма, те цје ло ви тим еду ка тив ним су сре ти ма с 
гла збом и так тил ним сли ков ни ца ма, да кле, ак тив но-
сти ма у ко ји ма мо гу су дје ло ва ти или кре а тив но се 
из ра зи ти, ја ча ти са мо по што ва ње и сви јест о се би као 
пу но ври јед ним чла но ви ма дру штве не за јед ни це.

Из у зет но нам је дра го и по но сни смо што је ква-
ли те ту, учи нак, до мет и одр жи вост ово га про јек та 
пре по знао оцје њи вач ки од бор За кла де Er ste, Austria 
и што су се Књи жни це гра да За гре ба на На тје ча ју за 
про јек те за дру штве ну ин те гра ци ју у зе мља ма Сред ње 
и Ју го и сточ не Еуро пе за 2007. го ди ну, у кон ку рен ци ји 
од пре ко че ти ри сто ти не при ја вље них про је ка та, на-
шле ви со ко по зи ци о ни ра не, осво јив ши дру го мје сто, 
нов ча ну на гра ду и ври јед но дру штве но при зна ње.

Ти ме смо до ка за ли и се би и дру ги ма да смо на до-
бро ме пу ту, јер смо, отво рив ши овим про гра ми ма ши-
ром вра та књи жни ца свим ка те го ри ја ма ко ри сни ка, 
отво ри ли и сво ја ср ца као љу ди и као књи жни ча ри, а 
то је оно нај вред ни је!

Abstract 
Sin ce 2007. Za greb City Li bra ri es ha ve been con duc ting the pro ject The Li brary wi de open do ors, with 
the go als to pro mo te re a ding and li fe long le ar ning and so cial in clu sion of chil dren with de ve lop ment 
han di caps and youth with a di sa bi li ti es.

Key w ord s:
li brary ser vi ces for chil dren and youth, re a ding pro mo tion, li fe long le ar ning, 

so cial in clu sion of chil dren with de ve lop ment han di caps
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