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• od 1999. godine 

– hrvatska i mađarska vlada  

• nastava se izvodi na jeziku i pismu mađarske nacionalne manjine (model A)

• dječji vrtić Bóbita

• osnovna škola – kombinirani razredni odjeli 

• srednja škola: 

– opća gimnazija

– smjer ekonomist

– hotelijersko-turistički tehničar

– smjer kuhar



Knjižnica PKCM-a



• postoji od 2000./2001.

• početni fond  - donacije

• nesređen fond, oko 15 000 knjiga

• fond na mađarskom, hrvatskom, engleskom jeziku

• od 2007. – stručna osoba

• od 2012. koristimo program MetelWin

– od 2015. u potpunosti se vodi elektronička knjiga inventara



Nabava knjižne građe 

• donacije

• vlastita sredstva

• natječaji

• programi (Márai-program, NKA program…)









Aktivnosti 



Projekt razmjene straničnika 

Međunarodna udruga školskih

knjižničara (IASL) svake godine

organizira međunarodni projekt

Bookmark kojim učenici ručno

izrađene straničnike razmjenjuju

s odabranom školom. Cilj

ovoga projekta je promocija

knjige, čitanja i knjižnica.



Projekt građanin

• u suradnji s nastavnicom hrvatskog jezika

• projekt učenike upoznaje te uvodi u
metode i postupke koje vlast koristi u
procesu upravljanja

• pomaže učenicima razumjeti pojam
javne politike i proces donošenja odluka

• cilj - razvijati interes učenika za aktivno
građanstvo u sudjelovanje u vlasti



Likovna radionica

• organiziranje i provođenje likovne radionice za učenike

osnovne škole



Advent u Budimpešti

• zimski festival i božićni vašar

manifestacija je u organizaciji

Grada Budimpešte

• s učenicima iz Slovačke i

Vojvodine smo uveličali

adventski program

• glazbeno-literarni program

pod nazivom Božićni pozdrav

iz Osijeka



Filmski klub 

• u suradnji s Mađarskim državnim digitalnim arhivom i filmskim institutom
(MaNDA) smo pokrenuli filmski klub s ciljem unapređenja obrazovnog
sustava korištenjem arhivskog filmskog materijala

• filmske projekcije se održavaju jednom mjesečno

• obuhvaćaju teme iz mađarske povijesti, književnosti, filmske i medijske
kulture



Kép/Írás 

• u suradnji s nastavnicom mađarskog jezika objavljujemo i provodimo
literarni natječaj povodom Dana mađarske kulture (22. siječnja)

• učenici osnovne i srednje škole po modelu A pišu esej inspiriran
umjetničkim djelom



Interaktivna božićna priča 

• učenici srednje škole su pripremili interaktivnu priču za učenike
prvog i trećeg razreda osnovne škole pod nazivom Božićna
pustolovna knjiga



Školski portal Pont na mađarskom jeziku 

• s učenicima srednje škole oživjeli školske novine

• iz tradicionalnog u suvremeno 

https://pontujsag.wordpress.com/
https://pontujsag.wordpress.com/


Suradnja s Gradskom i sveučilišnom
knjižnicom

• sudjelovanje na književnim susretima

• održavanje radionica …



Suradnja sa Središnjom knjižnicom Mađara

• posjeti

• sudjelovanje u projektu Knjižničari u

razmjeni

• stručna usavršavanja …



Vrtić Bobita

- uključuje aktivnosti poput čitanja i pričanja 

priča, crtanja, dramatizacije…

- cilj : približiti knjigu i knjižnicu najmlađima





Ostalo…



• hrvatsko-mađarsko recitatorsko natjecanje osnovnih i srednjih škola – dvojezična
zbirka pjesama

• hrvatsko-mađarsko natjecanje osnovnih škola – u suradnji s Generalnim
konzulatom Mađarske

• član stručne radne skupine za izradu Državne mature iz mađarskog jezika

• samovrednovanje (2010-2015)

• u suradnji s nastavnikom informatike izradili smo dvojezičnu mrežnu stranicu škole 

• uređujem Facebook stranicu škole

• dvojezična mrežna stranica školske knjižnice 

• projektom Korištenje novih medija smo osigurali sredstva za opremanje knjižnice
računalom, projektorom, fotoaparatom, knjižnom građom – rezultat – školski
portal Pont

• …

http://www.centar-prosvjetnokulturni-madjara-os.skole.hr/
https://pkcmknjiznica.wordpress.com/


Knjižnica što nas povezuje, 2014. 

• suradnja mladih mađarskih knjižničara Karpatskog
bazena

• natječaj za dodjelu stipendija predsjednika
mađarskog parlamenta

• jednomjesečna praksa u parlamentarnoj knjižnici

– upoznati se s mađarskim knjižničarskim
sustavom

– radom parlamentarne knjižnice

– predstavljanje vlastitih aktivnosti

• glavni cilj programa je potpora prekogranične aktivnosti, pomoć u razvoju osobnih mreža 
mladih knjižničara 

• tečaj digitalizacije (45 sati) 

• jedini kandidat iz Hrvatske 



Školski kurikulum

• u suradnji s nastavnikom informatike Nandorom Čapo smo izradili
programčić za školski kurikulum

• pojednostavili unos podataka i samo kreiranje dokumenta











Hvala na pažnji! 

Diana Dorkić,. stručni suradnik knjižničar
Prosvjetno-kulturni centar Mađara u RH = 

Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ
Drinska 12A

31 000 Osijek
tel.: 031/274-339

mob.: 00 385 91 187 95 98 
pkcm.knjiznica@skole.hr 


