Star Wars tjedan u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek
Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek
Katarina Marjanović, katarinam@gskos.hr
Srđan Lukačević, slukacevic@gskos.hr
Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek u suradnji sa Školom primijenjene umjetnosti i
dizajna Osijek i Udrugom Star Wars Hrvatska organizirala je Star Wars tjedan u razdoblju od
21. do 26. studenog 2016. godine. Tijekom projekta održane su različite kreativne, likovne i
čitateljske radionice te brojna društvena događanja.
Koordinator samoga projekta bio je profesor iz Škole primijenjenih umjetnosti i
dizajna Osijek i član Udruge, Tihomir Taborski, koji je u suradnji s učenicima i nastavnicima
škole osmislio i pripremio radionice na temu Star Wars.
Sam projekt nastao je s ciljem kako bi se pridonijelo razvoju Knjižnice kao kulturnoinformacijskih središta, mjesta kulturnih susreta, zabave i društvenih događanja te kako bi se
ukazalo na važnost rada s djecom i mladima. Radionice su bile namijenjene svim
zainteresiranim korisnicima Knjižnice, kako djeci i mladima, tako i odraslim korisnicima.
Tjedan je otvoren izložbom učeničkih i nastavničkih radova u obliku skulptura, crteža,
stripova, figura te izložbom plakata, scenografije i Star Wars proizvoda iz privatnoga
vlasništva. Tijekom tjedna održane su različite radionice poput Škole crtanja Star Wars likova
i letjelica, izrađivanja Tie-Fighter letjelica i BB-8-a, radionice grafičkih otisaka u tehnici
linoreza, modeliranja Star Wars likova u glini i mnoge druge. Najposjećenije radionice bile su
bojenje lica, izrada Star Wars pop-up razglednica i straničnika, bojenje 3D kaciga Darth
Vadera i Stormtroopera, što je posebno oduševilo naše najmlađe korisnike. Uz radionice su
održane i projekcije fanovskih filmova u tehnici stop-frame animacije te predavanja
Mitologija Star Warsa i njen utjecaj na pop-kulturu, kao i prezentacija i predavanje Udruge
Star Wars Hrvatska o izradi filmski točnog kostima Darth Vadera. Posljednji dan Star Wars
tjedna obilježili su kostimirani članovi Udruge posjetom dječjeg odjela KBC Osijek, vožnjom
tramvaja do središta Osijeka i šetnjom do Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek. Tijekom
dana održana je i društvena igra Force training te škola mačevanja svjetlosnim mačevima.
Tjedan Star Warsa završio je svečanim zatvaranjem uz zajedničko fotografiranje i izvlačenje
dobitnika nagrada sponzora i radova Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek.
Projektima poput ovoga trudimo se pridonijeti prepoznatljivosti Knjižnice u lokalnoj
zajednici te potaknuti čitateljske navike kod djece i mladih. Pozitivne reakcije naših korisnika
te izuzetna posjećenost ovakvih događanja potiču nas na organiziranje novih projekata te
daljnji razvoj suradnje s lokalnom zajednicom.

