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ČITAM STO NA SAT

Sto na sat, ali – što na sat?

	 Čitam	li	„sto	na	sat“?	Da,	ali	samo	neke	knjige.	Po	prilici,	jednu	ili	dvije	od	
deset	među	onima	koje	mi	dođu	u	ruke.	Jednostavno,	previše	je	dobrih	knjiga,	siguran	
sam,	koje	još	nisam	otvorio;	previše	a	da	bih	trošio	preostalo	svoje	vrijeme	na	one	što	
me	ne	zavedu	do	pedesete	stranice.	Knjiga	kojoj	to	ne	uspije	nije	vrijedna	daljnjeg	tru-
da.	Samo	od	1950.	do	2000.	objavljeno	je	oko	36	milijuna	knjižnih	naslova,	a	po	jedan	
se	novi,	statistički	gledano	danas	objavi	otprilike	svakih	30	sekundi.	Mislite	 li	doista	
da	se	ijednom	čovjeku	isplati	trošiti	svoje	usudom	ograničeno	vrijeme	na	knjigu	koja	
mu	na	prvih	pedeset	stranica	nije	u	stanju	otvoriti	nijedan	prozor,	ne	izmamiti	nijedan	
osmijeh	ili	udariti	nijedan	metaforički	šamar.

	 Unatoč	tome	-	 ili	možda	 ipak:	baš	zato!	-	vrijedi	čitati	sto	na	sat.	Zato	da	
bi	se	brže	odvajalo	žito	od	kukolja,	da	bi	se	čim	prije	ponovo	uronilo	u	potpuno	novi	
svijet,	čaroban	i	zavodljiv,	kakav	samo	vješto	isprepletene	riječi	mogu	stvoriti.	Da	bi	se	
opet,	čim	prije,	na	potpuno	drugačiji	način,	doživjelo	i	zauvijek	steklo	ono	iskustvo	koje	
Gabrijel	Zaid	opisuje	ovako:

Kakve veze ima koliko smo kultivirani i u toku, ili koliko smo tisuća knjiga pročitali? 
Važno je kako se osjećamo, kako gledamo, što činimo nakon čitanja, znače li nam što 
ulica i oblaci i postojanje drugih, jesmo li zahvaljujući čitanju i fizički intenzivnije živi.
         

Renato Baretić
    (Izvadak iz Uvoda Programske knjižice 

Mjeseca hrvatske knjiga 2016.)
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Ponedjeljak, 17.10.2016. u 18.00 sati - Pučko otvoreno učilište 
Velika Gorica, Gradska vijećnica, 1. kat

TRESAČ KOPLJA, BISTRI VITEZ TUŽNOG LICA I 
HARMONIJA SFERA
KNJIŽEVNA VEČER UZ SHAKESPEAREA I CERVANTESA

Multimedijalni program uz 400. obljetnicu Shakespearove i 
Cervantesove smrti.
Izvode:	Zoran	Kelava,	 glumac,	 Igor	Paro,	 prof.	 u	Umjetničkoj	 školi	
„Franjo	pl.	Lučić“,	renesansna	lutnja,	barokna	gitara.
Manifestaciju	Mjesec	hrvatske	knjige	2016.	u	Gradskoj	knjižnici	Velika	
Gorica	otvaramo	književnom	večeri	posvećenom	dvama	velikanima	
svjetske	 književnosti	 uz	 multimedijalno	 s	 djelima	 Shakespeara	
i	 Cervantesa	 uz	 glazbeno-scenski	 performans	 na	 autentičnim	
instrumentima	koji	će	nam	dočarati	kulturu	elizabetinske	Engleske	i	
barokne	Španjolske.
NAPOMENA: Svi programi u organizaciji Središnjeg odjela za 
odrasle zbog provođenja revizije knjižnog fonda odvijaju se u 
prostorima Pučkog otvorenog učilišta.

Listopad, 2016. - Dječji odjel
UČIMO ZAJEDNO

Kreativna	radionica	pod	vodstvom	prof.	Jagode	Andreić	na	kojoj	će	
zajedno	 sudjelovati	 i	 raditi	 štićenici	 Centra	 za	 odgoj	 i	 obrazovanje	
Velika	Gorica	 i	učenici	nižih	 razreda	velikogoričkih	osnovnih	škola.	
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Cilj	radionice	je,	s	jedne	strane	inkluzija	djece	s	posebnim	potrebama	
u	naše	društvo,	a	s	druge	strane	senzibilizacija	učenika	za	prihvat	
drugačijih	od	sebe.

17.10. - 11.11.2016. - Područna knjižnica Galženica
IZLOŽBA „KOLIKO ZNAM O GKVG“

Tekstovi	 i	 fotografije	 informativno-edukativne	 izložbe	 na	 temu	
130	 godina	 osnutka	 i	 djelovanja	GKVG	 	 polazište	 su	 ispunjavanja	
tiskanog	 upitnika	 na	 temu	 „Koliko	 znam	 o	 GKVG“.	 Ubacivanjem	
upitnika	u	za	to	predviđenu	kutiju	korisnici	sudjeluju	u	Nagradnoj	igri	
s	mogućnošću	 osvajanja	 130-godišnjeg	 (neprenosivog)	 članstva	 u	
GKVG.	Na	završnoj	svečanosti	izvući	će	se	3	sretna	dobitnika.

Petak, 21.10.2016. - Područna knjižnica Galženica 
ČITATELJSKI MARATON

Sudjelovat	će	učenici	Srednje	strukovne	 i	Ekonomske	škole	Velika	
Gorica,	pod	vodstvom	svojih	profesorica	hrvatskoga	 jezika	–	Sanje	
Cmrečnjak	i	Sanje	Primorac.	Učenici	će	interpretirati	lirske	pjesme	na	
otvorenom	–	raznim	javnim	mjestima	u	gradu	Velika	Gorica.	Priprema	
se	 i	 natjecanje	 u	 štafeti	 koja	 će	 se	 trčati	 na	 raznim	 lokacijama	 u	
gradu.	Svaki	natjecatelj	nosit	će	odabrane	stihove	koje	će	objavljivati	
sljedećem	nositelju	štafete.	Na	cilju	će	se	trebati	složiti	„slagalica“,	tj.	
cijela	pjesma,	od	dijelova	koji	su	putem	nastajali.	Pobjeđuje	ona	grupa	
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koja	 pravilno	 sastavi	 pjesmu.	 Ovakav	 način	 prezentacije	 poezije	
odaslat	će	poruku	kako	je	vježbanje	duha	–	čitanjem	–	jednako	važno	
kao	i	vježbanje	tijela	–	trčanjem	–	da	bi	postali	cjeloviti	(kao	i	pjesma	
koja	je	sastavljena	od	dijelova).

Utorak, 25.10. u 12.00 sati - Pučko otvoreno učilište Velika 
Gorica, VIP sala, 1. kat

KNJIŽNIČARSKE KOMPETENCIJE: MOGUĆNOSTI 
STRUČNOG USAVRŠAVANJA

Stručno	predavanje	za	knjižničare	velikogoričkog	područja
gošća:	 dr.sc.	 Diana	 Machala,	 dugogodišnja	 voditeljica	 Centra	 za	
stručno	usavršavanje	knjižničara	pri	NSK
Susret	je	namijenjen	knjižničarima	velikogoričkog	područja,	a	ugostit	
ćemo	 dr.sc.	 Dijanu	 Machalu,	 dugogodišnju	 voditeljicu	 Centra	 za	
stručno	usavršavanje	knjižničara	pri	Nacionalnoj	i	sveučilišnoj	knjižnici	
koja	će	predstaviti	svoju	knjigu	„Knjižničarske	kompetencije:	pogled	
na	razvoj	profesije“	te	održati	predavanje	o	važnosti	i	mogućnostima	
stručnog	usavršavanja	knjižničara.
NAPOMENA: Svi programi u organizaciji Središnjeg odjela za 
odrasle zbog provođenja revizije knjižnog fonda odvijaju se u 
prostorima Pučkog otvorenog učilišta.



6

Utorak, 25.10.2016. u 15 sati - Dječji odjel
GOSTOVANJE KATIJE ROMAC

Spisateljica	i	vila	pričalica	Katija	Romac,	autorica	je	slikovnica	Zajc	
Ivek	 i	 Djevojčica	 sa	 zlatnim	 pjegicama.	 Susret	 je	 namijenjen	 djeci	
nižih	razreda	osnovne	škole	koja	će	uživati	u	priči	i	predstavi	koju	će	
izvesti	zajedno	sa	spisateljicom.	

Studeni, 2016. - Dječji odjel
PREDSTAVLJANJE SLIKOVNICE J. TIHI-STEPANIĆ „PRIČA 
O RIBARU I ZLATNOJ RIBICI“

Nakon	odlično	prihvaćenih	knjiga	za	starije	osnovnoškolce,	Jasminka	
Tihi-Stepanić	okušala	se	i	u	pisanju	za	najmlađe.	U	Mjesecu	hrvatske	
knjige	 predstavit	 ćemo	 njezinu	 slikovnicu	 „Priča	 o	 ribaru	 i	 zlatnoj	
ribici“.	Riječ	je	o	poučnoj	priči	namijenjenoj	djeci	starije	vrtićke	i	mlađe	
školske	dobi.	Slikovnicu	je	ilustrirala	Alanna	Marohnić.

Utorak, 08.11.2016. u 18 sati - Dječji odjel
PSIHOEDUKATIVNA RADIONICA 

Tema	prve	psihoedukativne	radionice	u	školskoj	godini	2016./2017.	
bit	će	vezana	uz	djecu	sa	sindromom	Down.	Danas	je	sve	više	djece	
s	Downovim	sindromom	uključeno	u	redovit	vrtićki	i	školski	program.	
Na	 koji	 način	 im	 odgojiteljice	 i	 učiteljice	mogu	 olakšati	 prilagodbu,	
a	 istovremeno	 i	 senzibilizirati	 ostalu	 djecu	 za	 njihovo	 prihvaćenje,	
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govorit	će	predsjednica	Hrvatske	zajednice	za	Down	sindrom	mr.sc.	
Dinka	Vuković.

Četvrtak, 10.11.2016. u 18.30 sati - Područna knjižnica Galženica 
SUSRET S KNJIŽEVNICOM NADOM MIHOKOVIĆ-KUMRIĆ

Velikogorička	 književnica	 autorica	 je	 veoma	 čitanih	 pripovjedaka,	
zbirka	priča	 i	romana	za	djecu	 i	odrasle.	Prva	njena	knjiga	„	Lastin	
rep“	dobila	 je	nagradu	Mato	Lovrak	za	najbolji	dječji	roman	u	1995	
god.	Njezin	 roman	 „Prilagođeni“	preveden	 je	na	engleski	 jezik	pod	
naslovom	„	The	Adjusted	„	.		Romani		„	Vjetar	kroz	kosu“	i	„Prilagođeni“	
koje	je	autorica	objavila	prije	petnaestak	godina	sada	se	pojavljuju	u	
novom,	digitalnom	izdanju.

Petak, 11.11.2016. - Područna knjižnica Galženica
ZAVRŠNI PROGRAM 

Tijekom	programa	koji	 je	namijenjen	odraslim	korisnicima	 izvući	će	
se	sretni	dobitnici	130-godišnjeg	(neprenosivog)	članstva	u	GKVG,	a	
prisutni	će	saznati	i	neke	zanimljivosti	o	djelovanju	GKVG	kroz	više	
od	stoljeća.
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Tijekom cijelog Mjeseca hrvatske knjige:

15.10 - 15.11.2016. - Dječji odjel
ČITAM 100 NA SAT

Čitat	 ćemo	 100	 na	 sat	 na	 odjelu	 pedijatrije	 Doma	 zdravlja	 Velika	
Gorica,	 u	 parku	 pod	 krošnjama,	 pored	Kućice	 za	 knjige,	 u	Centru	
za	odgoj	i	obrazovanje	Velika	Gorica.	Cilj	ove	akcije	je	da	izlaskom	
iz	knjižnice	i	čitanjem	na	pomalo	neuobičajenim	mjestima	približimo	
slikovnice	i	onoj	djeci	koja	(još)	ne	dolaze		u	knjižnicu.

15.10. - 15.11.2016. - Dječji odjel
BESPLATAN UPIS PRVAŠIĆA

U	Mjesecu	hrvatske	knjige	svi	prvašići	mogu	se	besplatno	upisati	ili	
obnoviti	članstvo	u	Dječjem	odjelu.	Uvjet	za	upis	je	dolazak	prvašića	
i	donesena	zdravstvena	ili	osobna	iskaznica.	

15.10. - 15.11.2016. - Dječji odjel
ČITATOVNICA

Čitatovnicu	 ili	 Čitalačku putovnicu	 dobit	 će	 svi	 prvašići	 koji	 se	 u	
Mjesecu	hrvatske	knjige	upišu	ili	obnove	članstvo	na	Dječjem	odjelu	
Gradske	 knjižnice	Velika	Gorica.	Tijekom	školske	godine	u	nju	 će,	
prilikom	osobnog	dolaska	na	naš	odjel	i	posudbe	knjiga,	dobiti	žigić.	
Kada	je	ispune,	čeka	ih	pohvalnica,	a	one	najbrže	i	mala	nagrada.	
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15.10. - 15.11.2016. - Dječji odjel
UPOZNAVANJE S KNJIŽNICOM

Iako	 je	upoznavanje	s	knjižnicom	aktivnost	koja	se	provodi	 tijekom	
cijele	 godine,	 uvijek	 je	 u	 MHK	 najizraženija.	 Tada	 nas	 posjećuju	
učenici	 osnovnih	 i	 područnih	 škola,	 vrtića,	 Centra	 za	 odgoj	 i	
obrazovanje	Velika	Gorica.	Ovom	akcijom	želimo	djecu	upoznati	 s	
radom	knjižnice,	ali	i	pokušati	im	približiti	značaj	knjige	i	čitanja.

15.10. - 15.11.2016. - Područna knjižnica Galženica
BESPLATAN UPIS PRVAŠIĆA

Upis	prvašića	se	može	obaviti	i	u	Područnoj	knjižnici	Galženica,	bez	
dobivanja	Čitatovnice,	pa	je	preporuka	da	se	djecu	usmjeri	na	Dječji	
odjel.



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


