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Ove godine, Čitateljski klub Book Zone Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci,
točnije 25. siječnja, slavi svoj peti rođendan. Klub je osnovan 25. siječnja 2013. godine.
Prateći potrebe svojih korisnika i u uzimajući u obzir važnost čitanja, cjeloživotnog učenja,
potrebu za komunikacijom i razmjenjivanjem mišljenja, odlučili smo se za osnivanje
čitateljskog kluba. Kako bismo privukli članove u klub, postavili smo obavijest na
facebook-stranicu Knjižnice, na web-stranicu Knjižnice, dijelili letke našim članovima i
usmeno s njima razgovarali te ih pozivali da nam se pridruže. Bili smo iznenađeni
pozitivnim odgovorom i očekivali smo veliki broj zainteresiranih, no to nije bilo tako. Tek
se nekoliko članova odazvalo prvome susretu. Nismo odustajali i kroz neko kratko vrijeme
u razgovoru s korisnicima upoznavali smo istinske ljubitelje knjiga koji su željeli podijeliti
svoje dojmove s drugima. Sada se broj članova kreće od 8 do15, ovisno o susretu i
mogućnosti dolazaka. Članovi su u rasponu od 25 do 43 godine. Bez obzira na ovakav
raspon godina svi članovi se međusobno dobro razumiju i slažu. Kroz ovih pet godina
pročitali smo mnoštvo zanimljivih knjiga beletristike i publicistike, kako stranih autora ,
tako i domaćih. Izdvajamo neke naslove: Sjena vjetra, Kradljivica knjiga, Projekt žena,
1984., Gospodar muha, Povjesničarka, Kuga, Ime ruže, Ljetnikovac, Popis mojih želja, Mala
pariška knjižara, Brdo, Zaboravljeni sin, Amigdala… Naš susret se održava svaki zadnji
petak u mjesecu u prostorima Knjižnice. Obzirom da Book Zone ima svoju facebookstranicu, svaki mjesec objavljujemo, tj. najavljujemo naslov koji smo odabrali i odlučili ga
predstaviti. Uz ove mjesečne najave, stranica objavljuje i druge zanimljivosti vezane uz
knjigu i čitanje. Sam susret kluba ima svoj uobičajeni slijed i atmosferu. Na početku
svakoga sastanka razgovaramo i družimo se u opuštenoj atmosferi. U klubu je dogovor
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takav da svatko jedan mjesec predstavlja određeni naslov te tako nakon razgovora, ali u
opuštenoj atmosferi, uslijedi predstavljanje knjige.

Slika 1. i 2. Bookzone

Članovi kluba prezentiraju autora knjige, samu knjigu, postavljaju pitanja jedni
drugima, ocjenjuju i obrazlažu odabrani naslov. U razgovor su svi uključeni i svi imaju
jednako pravo reći sviđa li im se knjiga, obrazlažući zašto. Na samom kraju susreta
odabiremo naslov za idući mjesec. Svi predlažu što bismo mogli čitati i usuglasimo se oko
jednog naslova oslanjajući se na dosadašnje čitateljsko iskustvo i preporuke svojih
prijatelja. Zanimljivi su bili susreti kada smo se odlučili za čitanje publicističkih naslova.
Svatko je odabrao naslov iz područja znanosti i kulture koji mu se osobno sviđa i
prezentirao ga ostalim članovima, a zbog brojnosti članova predstavljanja su se prožela
na nekoliko susreta. Također smo nekoliko puta imali Spoj na slijepo s knjigom što je
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rezultiralo vrlo zanimljivo. Book zone se predstavio i izložbom u prostorima Knjižnice
gdje su bili predstavljeni svi pročitani naslovi i samo djelovanje kluba. Na Festivalu
knjižničarstva Pokaži što znaš u Sisku 2015. godine također smo predstavili djelovanje
kluba kao i na Županijskom stručnom vijeću za stručne suradnike, školske knjižničare
Vukovarsko-srijemske županije. Na taj način ne želimo samo prezentirati klub, nego
popularizirati čitanje i

knjigu, preporučiti knjigu za čitanje, privući nove članove,

prihvaćati svako mišljenje kao i različite karaktere svojih prijatelja u klubu i ljudi uopće.
Jedini je problem kluba taj što nema primjeren prostor za održavanje susreta te tako
susrete održavamo u igraonici Knjižnice, a iznimno se u toplim danima družimo u
dvorištu Knjižnice. Unatoč prostoru naši su članovi zahvalni i sretni u ovakvim skromnim
uvjetima jer dobre atmosfere ne nedostaje i nadamo se da ćemo proslaviti još puno
rođendana.

Slika 3. Članovi čitateljskog kluba Bookzone
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