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Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek u tjednu je od 29. kolovoza do 03. rujna 2016.
godine postala Hogwarts – škola vještičarenja i čarobnjaštva. Tjedan Harryja Pottera ideja je
potekla iz Gradske knjižnice Zadar i tamošnjih studenata Odjela za informacijske znanosti
Sveučilišta u Zadru, koju je Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, uz dopuštenje idejnih
začetnika, preuzela, modificirala te prilagodila mogućnostima, željama i potrebama svojih
korisnika.
Osječki se Tjedan Harryja Pottera sastojao tako od više likovnih i kreativnih radionica,
a započeo je u ponedjeljak, 29. kolovoza svečanim otvorenjem, projekcijom isječka iz filma
Harry Potter i kamen mudraca te razvrstavanjem u domove Hogwartsa.
U utorak, 30. kolovoza sudionici su tijekom kreativne radionice izrađivali čarobne
štapiće od drveta, koristeći različite materijale za dodatno ukrašavanje, poput boja, vrućega
ljepila, konopaca, mašni i sl. U drugoj su aktivnosti sudjelovali u potrazi za horkruksima, za
koju su korisnici podijeljeni u ekipe od šest članova te su u sve odjele Gradske i sveučilišne
knjižnice Osijek skrivene zagonetke. Ekipe su na početku dobile prvi trag, a zadatak im je bio
riješiti zagonetku koja ih vodi do sljedeće, dok je svaka zagonetka predstavljala jedan
horkruks. Ekipe su, rješavajući zagonetke, morale stići na cilj i slikati se s posljednjim
horkruksom, Harryjem, u što kraćem vremenu.Najbrža je ekipa nagrađena.
Treći je dan, 31. kolovoza, počeo likovnom radionicom crtanja čudovišta. Djelatnici
Knjižnice čitali su opise iz knjige Čudesne zvijeri i gdje ih naći, a djeca su morala što vjernije
dočarati opisane zvijeri likovnim materijalom po izboru. U poslijepodnevnim satima održala
se aktivnost Harry Potter pantomima, za koju su korišteni pojmovi iz serijala knjiga i filmova
podijeljeni u nekoliko kategorija. Sudionici su podijeljeni u ekipe po četvero, a ekipa koja je
uspjela prepoznati najviše pojmova nagrađena je.
Četvrtak, 01. rujna bio je rezerviran za prvo čarobno predavanje tjedna. Osječki
mađioničar i iluzionist Saša Gerber održao je Sat magije u kojemu je sudionicima pokazao
brojne trikove te ih naučio kako ih mogu izvesti i sami, poput izvlačenja predmeta iz šešira,
mijenjanja boje tekućine u čaši i trikova s kartama. Tijekom druge radionice toga dana
sudionici su igrali Harry Potter Pictionary, društvenu igru crtanja i pogađanja, prilagođenu
pojmovima i terminima iz svijeta Harryja Pottera, kao i tijekom pantomime. Kao i dan ranije,
ekipe od četiri igrača igrale su jedne protiv druge. Ekipa s najviše bodova osvojila je nagrade.

Petak je, 02. rujna, odnosno pretposljednji dan obilježilo drugo čarobno predavanje.
Katharina Rostaš održala je Sat čarobnih napitaka s bezjačkim sastojcima koji su dobili
čarobnjačku primjenu (npr. crveni kupus, limunov sok i voda postali su na nekoliko sati
slezena šišmiša, vukodlakove suze i voda potoka iz Zabranjene šume) koje su sudionici prvo
pripravljali prema postojećim receptima, a zatim stvarali svoje, nove napitke. Harry Potter
kviz koji se održao toga poslijepodneva osmišljen je u stilu pub kviza u kojem su ekipe od
četiri člana u dva kruga od 25 pitanja morale pokazati svoje znanje o događajima u serijalu
Harry Potter knjiga. Ponovno su po završetku aktivnosti nagrade podijeljene najboljoj ekipi.
Posljednjega je dana, u subotu, 03. rujna u prijepodnevnim satima u obližnjem parku
organiziran improvizirani metloboj. Djelatnici Knjižnice izradili su obruče nalik onima u
knjigama i filmovima koji su služili kao golovi, a sudionici su imali zadatak da kao ekipe od
pet članova brane vlastite obruče od primanja golova, zabijaju golove protivničkoj ekipi i
traže zlatnu zvrčku skrivenu na terenu. Utakmice su trajale do pronalaska zvrčke, odnosno
najduže pet minuta ukoliko ista nije pronađena. Natjecatelji su ponijeli vlastite metle na
natjecanje i njima igrali metloboj. Nakon proglašenja pobjednika i uručenja nagrada, svečano
je završio Tjedan Harryja Pottera uz slatku zakusku.
Pozitivna suradnja s brojnim sponzorima koji su prepoznali važnost ovoga projekta
razlog su tolikome broju nagradnih radionica GISKO tjedna Harryja Pottera. Prijavljeni
posjetitelji i sudionici mogli su tako tijekom potrage za horkruksima, pantomime, metloboja,
kviza i Pictionaryja osvojiti vrijedne nagrade u obliku knjiga i brojnoga školskog pribora koje
su velikodušno darovali Algoritam MK, Naša knjiga, Školska knjiga i Naklada Ljevak te se
zasladiti proizvodima Kandita. Osječki kreativci DMT waste art darovali su zidni sat izrađen
od vinil ploče s motivima Harryja Pottera, zagrebačka Udruga Ministarstvo magije darovala je
jednogodišnje članstvo, a mladi umjetnik Sandrino Požežanac, koji pod pseudonimom SProps
izrađuje prekrasne replike štapića i maketa iz svijeta Harryja Pottera, ovom je prilikom
darovao čak četiri replike štapića koje su sudionici osvojili.
GISKO tjedan Harryja Pottera najavljen je na društvenim mrežama i mrežnoj stranici
Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek, kao i posebno izrađenim promotivnim plakatima, a
prostorije Odjela za rad s djecom i mladima te Američkoga kutka Gradske i sveučilišne
knjižnice Osijek, u kojima su se aktivnosti Tjedna održavale simbolično su ukrašene metlama,
brojnim napitcima, knjigama iz serijala, letećim ključevima, slatkišima iz slastičarnice serijala
i brojnim drugim ručno izrađenim ukrasima.

Odaziv i reakcije korisnika na samu zamisao i organizaciju ovakvoga projekta odlične
su i neočekivano brojne, a zadovoljstvo provedenim aktivnostima i radionicama korisnici
ističu i nekoliko mjeseci poslije. S obzirom na ovako pozitivne reakcije i izniman broj
posjetitelja, u planu je organizirati ovakve događaje i dalje, tako da možemo reći da je ovaj
GISKO tjedan Harryja Pottera bio prvi.

