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OD A DO Ž!
SVE NA JEDNOM MJESTU

 Ovogodišnja manifestacija Mjesec hrvatske knjige 
posvećena je enciklopedistici i odvija se pod motom „Sve na jednom 
mjestu“. No možemo li danas i u kolikoj mjeri zaista sve pronaći „na 
jednom mjestu“? I koje bi to mjesto bilo? Internet će mnogima biti prvi 
odgovor, i stvarno, imamo dojam, na internetu možemo pronaći sve. 
Znanje o svemu danas je dostupno jednim klikom. No što bi to „sve“ 
značilo da ga netko ne razvrstava, sortira, klasificira, raspoređuje, 
označava i taggira, i sve to kako bismo lakše pronašli ono što 
tražimo? Time se, uostalom, bave i vaši knjižničari. Ne tvrdimo da 
smo enciklopedisti, ali recimo da nam ništa enciklopedističko nije 
strano… 

 U knjižnici vam zato serviramo na pladnju što sve možete 
pronaći u leksikonima, enciklopedijama, rječnicima, savjetnicima i 
ostalim svaštarama znanja. I zato proučite naš program od A do Ž te 
nam se u listopadu i studenome pridružite na književnim, čitateljskim 
i drugim zanimljivim putovanjima prema znanju!
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FACEBOOK ČITAONICA – od 16.10.2017.

Od listopada 2017. pokrećemo novi čitateljski klub namijenjen 
odraslim korisnicima knjižnice koji je zamišljen kao zajednička 
„čitaonica“ i razgovaraonica o pročitanim knjigama. Čitateljski klub 
„Facebook čitaonica“ koncipiran je kao zatvorena grupa na društvenoj 
mreži Facebook, a za razliku od dosadašnjih čitateljskih grupa, čije je 
članstvo bilo ograničeno veličinom prostora, ovaj omogućuje pristup 
puno većem broju potencijalnih članova – ljubitelja dobre knjige i 
razgovora o njoj.

16.10. - 15.11. – Područna knjižnica Galženica

MOST ZNANJA – informativno-edukativna izložba u izlogu 
knjižnice na temu enciklopedistike.

Prigodnom instalacijom ukazujemo na važnost enciklopedija kao riznice 
znanja i medija (papirnatog ili on-line) koji predstavlja svojevrstan 
MOST od neznanja do znanja.     

16.10. - 15.11. – Dječji odjel

ŠTO NAM ZNAČE ENCIKLOPEDIJE? – izložba

Što su sve u knjižnici i svom vrtiću naučili o enciklopedijama na 
prigodnoj izložbi pokazat će nam djeca iz Dječjeg vrtića Velika Gorica. 
Radovi su nastali pod vodstvom odgojiteljica Jadranke Žitnik, Sanje 
Bejić i Finke Mikulin.
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16.10. - 15.11. – Dječji odjel

KAKO NASTAJE ENCIKLOPEDIJA? - edukativni posjeti 
učenika 3. razreda osnovnih škola

Učenici trećih razreda osnovnih škola u sklopu svog redovnog 
školskog programa posjećuju naš odjel i upoznaju se s radom 
knjižnice. Ove godine učenicima ćemo kroz zanimljiva predavanja 
približiti i temu Mjeseca hrvatske knjige – enciklopedije!

16.10. - 17.11. – Središnji odjel za odrasle
 

POBUNA KNJIGA – izložba knjiga - rekvizita iz predstave 
„Pobuna knjiga“

Tijekom Mjeseca hrvatske knjige prostor Središnjeg odjela za odrasle 
krasit će neke sasvim posebne knjige! Riječ je o izložbi rekvizita iz 
predstave „Pobuna knjiga“ Dramskog studija Pučkog otvorenog 
učilišta Velika Gorica. Iako se u predstavi papirnate knjige bune protiv 
digitalnih, izložbom ćemo pokazati da ipak mogu zajedno ugodno 
živjeti knjige jedne i druge vrste – jedne uz druge i jednako korisne!

Ponedjeljak, 16.10. u 13 sati – Područna knjižnica Galženica

PREDAVANJE O FAUSTU VRANČIĆU - povodom 400. 
obljetnice smrti

gošća: dr. sc. Marijana Borić, voditeljica projekta „Upoznajmo 
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hrvatsku znanstvenu baštinu“, Hrvatska akademija znanosti i 
umjetnosti, Odsjek za povijest prirodnih i matematičkih znanosti
Faust Vrančić bio je čovjek širokog znanstvenog interesa, bavio se 
leksikografijom, filozofijom, teologijom i tehnikom. Tečno je govorio 
najmanje sedam svjetskih jezika i najvažniji je konstruktor i tehnički 
pisac Hrvata na prijelazu iz 16. u 17. stoljeće. Prva tehnička otkrića 
hrvatskih znanstvenika povezana su s njegovim imenom. Poznatiji 
izumi su mu viseći most, padobran, žičara.

Ponedjeljak, 17.10. u 10 sati – Središnji odjel za odrasle

E-ČITAČI U KNJIŽNICI

Informacije su svuda oko nas, samo ih treba znati „dohvatiti“. Nova 
usluga za korisnike Gradske knjižnice Velika Gorica omogućit će 
svima koji to žele da se putem e-čitača i tableta u knjižnici upoznaju 
sa digitalnom knjigom, digitalnim izdanjima časopisa, aplikacijama i 
svim onim što nam danas olakšava pristup informacijama, knjigama 
i zabavi. 

Srijeda, 18.10. u 19 sati – Središnji odjel za odrasle

ČITANJEM OKO SVIJETA – predstavljanje čitateljskog 
projekta

gošća: Barbara Tartaglia Roca
Strastvenoj čitateljici Barbari Tartaglia Roca tri su godine bile potrebne 
da ostvari svoj naum: iz svake države svijeta pročitati po jednu knjigu! 
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O svom prekrasnom putovanju na kojem je upoznala ne samo one 
velike, nego prije svega male književnosti i male civilizacije, govorit 
će nam ova prevoditeljica, strastvena čitačica i amaterska glumica. 

Ponedjeljak, 23.10. – Područna knjižnica Galženica

DANAS TI ČITAM – čitanje ispred knjižnice 

U sklopu nacionalne akcije „Danas ti čitam“ oformit će se punkt 
na kojem će velikogorički srednjoškolci građanima čitati odabrane 
tekstove iz Teofrastove knjige „Karakteri“.  Zanimljiva je ta vremenska 
distanca prema kojoj starogrčki filozof Teofrast prije više od 2000 
godina piše o karakterima ljudi kakve se može prepoznati i danas. 
Djelo se nadovezuje na razmatranja o različitosti ljudskih karaktera 
koja je započeo Aristotel u „Nikomahovoj etici“, „Retorici“ i „Poetici“. 
Iako su Teofrastovi karakteri nalik skicama ili krokijima oni su u osnovi 
kasnijih proučavanja pojedinačnih oblika i tipova ljudskog ponašanja, 
odnosno karakterologija. U 17. i 18. stoljeću bili su puno imitirani, a 
kod čitalačke publike ni danas nisu nimalo izgubili na popularnosti.

Ponedjeljak, 23.10. u 10 sati – Središnji odjel za odrasle
 

LEKTIRAONICA – Upoznajte sve struke da ne bude bruke
PRONAĐI ME NA MREŽI! – radionica

U ovogodišnjoj Lektiraonici – programu za poticanje čitanja za mlade 
– razgovarat ćemo o potrebi čitanja stručne literature i koliko nam to 
može koristiti u školi, ali i u životu, a učenici će prisustvovati i radionici 
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„Pronađi me na mreži!“ koja će im poslužiti kao vodič pri pronalaženju 
literature za školske radnje.

Četvrtak, 26.10. u 18 sati – Središnji odjel za odrasle

ČETRTI ČETRTEK – radionice razmjene vještina: 
SCRAPBOOKING 

voditeljica radionice: Jagoda Andreić
Kao i svakog četvrtog četvrtka u mjesecu u Središnjem odjelu za 
odrasle održat će se radionica razmjene vještina, ovoga puta 
prigodno vezana uz – knjigu! Kako od papira, kartona, krpica, trakica 
i raznih ukrasa uz malo mašte, puno volje i nešto vještine stvoriti 
sasvim jedinstvenu knjigu – knjigu uspomena koju možete sačuvati 
za sebe ili na taj način izraditi prigodan dar – naučit će nas voditeljica 
Jagoda Andreić.

Ponedjeljak, 30.10. u 14 sati – Dječji odjel

„DOM IZA ŽICE“ - književni susret i predstavljanje novog 
romana velikogoričke književnice Jasminke Tihi-Stepanić

gošća: Jasminka Tihi-Stepanić, književnica
Roman je u svibnju predstavljen u čarobnom ambijentu ljetne pozornice 
Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu, a u Mjesecu hrvatske knjige 
imat će ga prilike upoznati i velikogorički osnovnoškolci. Jasminka 
Tihi Stepanić, uspješna autorica za djecu i mlade, u svom najnovijem 
romanu prikazuje djetinjstvo koje nudi malo, a ponekad i nimalo 
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šanse za odrastanje u sretnoga čovjeka. Kada zakažu roditelji, na 
scenu stupaju nepoželjni sudruzi koji lako nanjuše žrtvu te institucije 
od kojih se očekuje da tuđe živote dovedu u red mehanizmima kojima 
raspolažu.

2.11. - 15.11. – Dječji odjel

I JA ZNAM! – kviz

Na zabavan, ali i edukativan način učenici će provjeriti svoje znanje o 
enciklopedistici. Što su enciklopedije, kako nastaju, što je wikipedija, 
koja je razlika između enciklopedije i leksikona, samo su neka od 
pitanja na koje će naši mali gosti pokušati dati točne odgovore. 

Utorak, 7.11. u 19 sati – Središnji odjel za odrasle

ČIJI JE PISAC IVO ANDRIĆ? : O životu i djelu Ive Andrića u 
povodu 125. godišnjice rođenja

gost: dr.sc. Ivica Matičević, Hrvatska akademija znanosti i 
umjetnosti, Odsjek za povijest hrvatske književnosti 
Ove se godine navršava 125. godina od rođenja književnog nobelovca 
Ive Andrića. Tim će povodom naš gost predavač dr.sc. Ivica Matičević 
iz Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti pokušati razriješiti vječitu 
dvojbu (ili trojbu): kojoj književnosti pripada ovaj veliki pisac. Kako se 
sam deklarirao, kako su ga definirali drugi i kojoj bi književnosti po 
svom senzibilitetu trebao pripadati – dođite, poslušajte i uključite se 
u raspravu.
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Utorak, 14.11. u 19 sati – Središnji odjel za odrasle

„NEKOLIKO PTICA I JEDNO NEBO“ – susret s književnikom 
Mirom Gavranom

gost: Miro Gavran, književnik
moderatorica: Željka Horvat-Vukelja
Presretni smo što u Mjesecu hrvatske knjige možemo ugostiti slavnog 
književnika i dramatičara Miru Gavrana. U svom posljednjem romanu 
„Nekoliko ptica i jedno nebo“ piše o fra Didaku Buntiću, čovjeku velika 
srca koji je vlastitom ljubavlju, trudom i voljom pomogao stotinama 
djece da tijekom „gladnih godina“ u Hercegovini pronađu novi dom u 
plodnoj Slavoniji i na taj način spasio njihove gole živote. Ovu dirljivu 
priču uz autora će predstaviti i moderatorica susreta, velikogorička 
književnica Željka Horvat-Vukelja. 

Akcije tijekom Mjeseca hrvatske knjige

16.10. - 15.11. – Dječji odjel i Područna knjižnica Galženica

PRVAŠIĆI – NAŠI NOVI ČLANOVI

Već tradicionalno u Mjesecu hrvatske knjige svi učenici prvih razreda 
osnovnih škola Grada Velike Gorice imaju besplatan upis ili obnovu 
članstva u našu knjižnicu. Ovom akcijom želimo nagraditi prvašiće 
koji su još od vrtićkih dana naši članovi, a onima koji to još nisu 
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pokazati  koliku im potporu, ali i zabavu, može pružiti knjižnica tijekom 
školovanja. Uvjet za upis je dolazak prvašića i donesena zdravstvena 
iskaznica.

16.10. - 15.11. – Dječji odjel

ČITATOVNICA – ČITATELJSKA PUTOVNICA

Čitatovnicu  će dobiti svi učenici prvih razreda osnovnih škola koji 
se u Mjesecu hrvatske knjige upišu ili obnove članstvo na Dječjem 
odjelu. Tijekom školske godine u nju će, prilikom osobnog dolaska na 
naš odjel i posudbe knjiga, dobiti dječji žig. Kada  ispune Čitatovnicu, 
čeka ih pohvalnica, a one najbrže i mala nagrada.

16.10. - 15.11. – Dječji odjel i Područna knjižnica Galženica

UPOZNAJ SVOJU KNJIŽNICU! – grupni posjeti učenika 
osnovnih škola

Tijekom Mjeseca hrvatske knjige knjižnicu organizirano posjećuju 
velikogorički osnovnoškolci koji će na taj način upoznati rad knjižnice, 
njezin fond, obradu knjiga, putovanje knjige od njezinog dolaska u 
knjižnicu do posudbe, način na koji se moramo odnositi prema 
knjigama, zanimljivosti iz knjižnice, radionice koje organiziramo 
i slično, a u Područnoj knjižnici Galženica naučit će se snalaziti u 
knjižnici i služiti se e-katalogom.
U Dječjem odjelu zbog rezervacije termina posjeta knjižnici potrebno 
je svoj dolazak unaprijed dogovoriti s knjižničarkama.
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Gradska knjižnica Velika Gorica

Središnji odjel za odrasle
Zagrebačka 37
tel: 01 6222 948

e-mail: posudba@knjiznica-vg.hr

Dječji odjel
Zagrebačka 37 (potkrovlje)

tel: 01 6260 689
e-mail: djecji@knjiznica-vg.hr

Područna knjižnica Galženica
Trg Stjepana Radića 5

tel: 01 6222 194
e-mail: galzenica@knjiznica-vg.hr

www.knjiznica-vg.hr

Radno vrijeme svih odjela:
Ponedjeljak, Utorak, Srijeda, Četvrtak, Petak  8.00 - 19.30

Subota  8.00 - 13.00


