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CENTAR ZA KULTURU ČEPIN 
 

 

Centar za kulturu Čepin utemeljen je na: 

 

1. djeluje od 1961. godine, nositelj je kulturnih aktivnosti na području Općine Čepin 

2. u Centru za kulturu Čepin uposlene su stručne osobe: 

 magistra knjižničarstva i hrvatskoga jezika i književnosti (VSS) s položenim stručnim 

ispitom  

 magistra informatologije 

 ravnatelj (VSS) profesor hrvatskoga jezika i književnosti (nije u radnom odnosu) 

3. radni prostor za knjižnicu 146m² (125m
2 

aktivnog prostora i 21m² spremišta) – što nije 

dostatno ni za osnovne službe i usluge, a kamoli za smještaj novonabavljene graĎe i razvoj 

suvremenih službi i usluga;  

nedostaju: čitaonica dnevnog i tjednog tiska i prostor za studijski rad korisnika s 

računalima i pristupom internetu, prostor za posebne fondove, multimedijalni prostor, 

prostor za rad stručnog, administrativnog i upravnog osoblja, dvorana za književne 

susrete, predavanja, projekcije i sl. te pomoćni i dostatan spremišni prostor) 

 

 

Plan aktivnosti Knjižnice u 2013. godini 
 

 

1.   književni susreti              6 

2.   izložbe graĎe (novih naslova)     6 

3.   tematske izložbe        4 

4.   susreti s najmlaĎim čitateljima     4 

5.   “Mjesec hrvatske knjige” – poseban program 

6.   stručna predavanja      2 

7.   pristup informatičkim medijima 

8.  “Dani otvorenih vrata”                                                                2 

      (povodom Dana Općine Čepin i u Mjesecu hrvatske knjige za Dan hrvatskih knjižnica)             

 

Ostale kulturne aktivnosti 

 

1.   kazališne predstave      8 

2.   koncerti (glazbeni programi)     1 

3.   izložbe slika       2 

4.   susreti s umjetnicima      2 

5. amaterski programi 

6. organizirane posjete Dječjem kazalištu u Osijeku i HNK-u Osijek 

7. program povodom Dana općine Čepin i drugih prigodnih praznika i blagdana 

8. suradnja s osnovnim školama s područja općine Čepin 

9. suradnja s gospodarskim i drugim subjektima s područja općine Čepin 

10. suradnja s drugim Knjižnicama i baštinskim institucijama (arhivi, muzeji) 

11. suradnja s udrugama graĎana i institucijama civilnog društva 

 

 

 


