IZ PERA KNJIŽNIČARKE
Angie
– priče uz kavu –

ožujak 2021.

Dragi ljubitelji lijepoga štiva, štovatelji dobre knjige, učenici, kolege profesori i svi Vi
ostali…..!
Počinjem i ja, kao vaša knjižničarka, nešto pisati za Vas. Na ovim stranicama družit ćemo se
uz književne novitete, preporuke dobrih knjiga za čitanje, online knjige, korisne informacije za
vas u tekućem mjesecu i slično.
Cilj mi je informirati vas o nekim aktualnostima, događanjima, promocijama koje možete
posjetiti ili osvrt na nešto što se dogodilo, a korisno vam je zbog svoje bogate sadržajnosti pa
možete naknadno pogledati. Zapravo vam želim uljepšati slobodno vrijeme, dati neke ideje
kako da ga koristite. Kako god, ova rubrika je samo za vas i mene. Godinu dana smo u nekoj
samoizolaciji i moramo “pronaći” sami sebe, ponovno otkrivati neke svoje vrijednosti, ponovno
se vratiti učenju, poučavanju, hobijima, prijateljima, ali nažalost većinu toga u online
okruženju.
Kao vaša knjižničarka, zvat ću se Angie, davat ću vam i preporuke za dobro štivo, ono što sam
pročitala, ili su moje kolegice knjižničarke preporučile neku knjigu, ili su kolege knjigoljupci
pročitali i preporučili, ili književna kritika. Ponuđene knjige možete posuditi u našoj knjižnici ili

pročitati preko online knjige. Kako god želim da naše „druženje uz kavu“ potraje. Budući da
ovdje ne možete komentirati, možemo preko e-maila.
Na ovoj stranici moći ćete pronaći poveznice za virtualni posjet muzejima, online predstavama,
zanimljiv film, poslušati neko predavanje, duhovno opuštanje i slično. Kako doći do dobre knjige
ili časopisa?!

PROFE UMIROVLJENICI I OSTALI BIVŠI ZAPOSLENICI TRGOVAČKE ŠKOLE
Posebno, s ovoga mjesta, iz naše knjižnice, iz moga pera, šaljem Vam pozdrave i želim da
sudjelujete u čitanju i pretraživanju naših stranice, posebno ove. Trudit ću se na dvotjednoj
razini donositi neke vijesti, novosti, novitete, događanja koja će i vas zanimati. Možete
posuđivati u našoj knjižnici knjige, možete posuđivati u drugim knjižnicama, ja ću za vas
rezervirati potrebne knjige, ako želite, i možete biti upućeni u sva događanja u Zagrebu, našoj
školi i šire.
Želim da se osjećate važno i živite puni život u zasluženoj mirovini i da naša škola, a posebno
knjižnica nije zaboravila na vas. Želim da naše druženje i prijateljstvo traje i dalje.
Uživajte s nama!!!

„Svatko od nas stvara svoju sreću i ona ne ovisi o izvanjskim događanjima. Ona
se nalazi u nama samima. I zato čovjek može uvijek biti sretan, ako to doista
želi!“ - A. Solženjicin

Naša preporuka za pročitati knjigu u
ožujku!
NAŠIH TOP 10 NASLOVA KOJE VRIJEDI PROČITATI
Za početka vam dajem Listu TOP knjiga - preporuka čitatelja Trgovačke škole, ali i šire. Ove
knjige možete posuditi u našoj knjižnici. Bez zakasnine, naravno!
Lista će se dopunjavati jednom mjesečno, a možete i vi sudjelovati u svojim preporukama
pročitanih knjiga.
1.

AUTOR
Eva Garcia Saenz de
Urturi

DJELO
ŠUTNJA BIJELOG GRADA

2.

David Grossman

KAD JE NINA ZNALA

3.

Bekim Sajramović

DNEVNIK JEDNOG NOMADA

4.

Delphine de Vigan

ODANOST

5.

Miro Gavran

PRIČE OSAMOĆI

6.

Kristin Hannah

MOJA ALJASKA

7.

Ivana Šojat

EZAN

8.

Olga Tokarezuk

BJEGUNI

9.

Sergej Lebedev

GRANICE ZABORAVA

10. Amy Meyerson

NEBO PUNO KNJIGA

OSVRT
Prvi dio trilogije, izvrstan
krimić, ekraniziran. Može
li se u srce tame
dospjeti slijedeći let
pčele?
Knjiga o tri snažne žene i
njihovom putovanju.
Borba sa životom, koliko
traumatičnoj toliko i lijepoj.
Bolna freska suvremenog
društva i njegovih
zastranjenja.
Samoća kao dominantna
tema današnjeg vremena.
Potresna priča o braku,
ljubavi, nasilju i praštanju.
Roman o ljudima i
čovjekovu dobru.
Nobelovka, nedvojbeno ovo
je remek-djelo.
Tamna kronika
nezaboravnog vremena.
Lirska priča o ljubavi,
zajedništvu i knjizi.

2021. GODINA ČITANJA
2021. godina proglašena Godinom čitanja u Hrvatskoj!
Sudjelujte i Vi!
Čitajmo da ne ostanemo bez riječi!

Poštovani kolege profesori, dragi učenici, roditelji, staratelji!
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. prosinca 2020. podržala prijedlog
Ministarstva kulture i medija da se 2021. godina proglasi Godinom čitanja.
Realizacija je to mjere Akcijskog plana Nacionalne strategije poticanja čitanja, koju je Vlada
usvojila 2017. godine, a koja pridonosi razvoju kulture čitanja i omogućava što većem dijelu
društva čitanje sa zadovoljstvom i razumijevanjem.
Zbog pandemije i smanjene mogućnosti organizacije i sudjelovanja u kulturnim događanjima, na
dosada uobičajene načine, jedna od kulturnih djelatnosti koja bi u ovoj situaciji mogla priskrbiti
više pozornosti i vremena, jest upravo čitanje. Budući da je čitanje jedan od preduvjeta
sudjelovanja u kulturi, ono izravno i neizravno utječe na poboljšanje ukupne kvalitete života
pojedinca i društva, što nam je u ovim iznimnim okolnostima prijeko potrebno.
Zašto nam je još čitanje važno? Identifikacijski modeli koji se javljaju u književnosti nude
mogućnosti za uspješnije razumijevanje međuljudske komunikacije, bolje rješavanje konflikata
ili potpunije shvaćanje onoga što nam u životu pomaže ili što nam prijeti. Čitanje povećava
emotivnu inteligenciju i toleranciju. Puno je različitih emocionalno-spoznajnih, stručnih i
korisnih razloga za poticanje čitanja, ali jednako tako je važno čitanje koje razvija samosvijest,
samopouzdanje i vrijednosti koje nisu uvijek mjerljive, vidljive, ali su dugoročno važne za
kvalitetu života pojedinca i opće dobro zajednice. Upravo zato je 2021. godina pravi trenutak za
proglašavanje Godine čitanja u kojoj će cijela Hrvatska čitati zajedno.

Što ćemo MI, u našoj školi učiniti kako bismo što kvalitetnijei i uspješnije
realizirali Godinu čitanja?!
Planirali smo OVE AKTIVNOSTI:
1. Međugeneracijsko čitanje Zagorkinih djela (3. naraštaja obitelji čitaju zajedno ulomke
iz Zagorkinih dijela: vodit će se rasprava, parlaonica, polemika…) OVO ĆE BITI U
KNJIŽNICI
2. Čitalački klub naše škola priprema čitanje različitih knjiga i sadržaja na satovima SRZ-a ili
nekih drugih predmeta. Bit će radionica, polemika o pročitanom, debata..) UČIONICE
3. Naš Čitalački klub sudjelovat će u aktivnostima Godine čitanja u realizaciji NSK-a, KGZ-a,
HUŠK-a; realizacija izvan škola, uživo ili virtualno ( već smo se prijavili)
4. Veliki maraton čitanja na Svjetski dan knjige 23. travnja: Na terasi Škole imat ćemo
Noć čitanja: učenici, profesori, ostali zaposlenici, zaposlenici u mirovini čitaju zajedno.
(detalje programa krajem ožujka i poštivat ćemo epidemiološke mjere)

Učinimo i mi nešto za sebe, za čitanje, družimo se s knjigom, dajmo knjizi
svoje štovanje, ljubimo knjigu!

Započeli smo Godinu čitanja….

E – knjige

https://www.eknjiga.hr/

Dragi čitatelji!
Ako neki naslov, vama drage knjige, ne možete pronaći u knjižnicama, a volite, želite i možete
čitati online, kliknite na navedenu poveznicu i dobit ćete naslove koje možete čitati online i
upute kako čitati. (Ako vam se poveznica neće otvoriti, stisnite Ctrl + jedan klik miša i malo
pričekajte da se otvori.)
Naša preporuka za E - knjigu u ožujku je veliki svjetski hit:
Emily Gunnis: Djevojka iz pisma – sjajna priča o ljudskim tajnama, ograničenosti i misteriju
koji treba riješiti.

U OŽUJKU OBILJEŽAVAMO I OVO:








8.3. – Svjetski dan matematike
5.2. Svjetski dan očuvanja energije
8.3. Međunarodni dan žena
11.3.- 17.3. Dani hrvatskoga jezika
15.3. Svjetski dan zaštite potrošača
20.3. Međunarodni dan sreće
22.3. Svjetski dan voda

Međunarodni dan žena (8. ožujka)

Jeste li znali i ovo o obilježavanju Dana žena?!

Ženama se danas u mnogim državama uobičajeno uz čestitku daruje cvijeće.
U Italiji je mimoza simbol Dana žena.
Ideja za obilježavanjem Međunarodnog dana žena pojavila se prvi put početkom 20. stoljeća u
doba brze industrijalizacije i ekonomske ekspanzije koja je često dovodila do protesta zbog loših
radnih uvjeta. Žene zaposlene u industriji odjeće i tekstila su javno demonstrirale 8. ožujka 1857.
u New Yorku. Tekstilne radnice su protestirale zbog loših radnih uvjeta i niskih plaća.
Demonstracije je rastjerala policija. Te iste žene su osnovale sindikat dva mjeseca kasnije.
Protesti 8. ožujka događali su se i sljedećih godina, od kojih je najpoznatiji bio 1908. godine kada
je 15.000 žena marširalo kroz New York tražeći kraće radno vrijeme, bolje plaće i pravo glasa.
Godine 1910. Prva međunarodna ženska konferencija bila je održana u Kopenhagenu u
organizaciji Socijalističke Internacionale te ustanovila 'Međunarodni dan žena' na prijedlog

slavne njemačke socijalistice Clare Zetkin. Sljedeće godine je Međunarodni dan žena obilježen
od preko milijun ljudi u Austriji, Danskoj, Njemačkoj i Švicarskoj. U početku prvog svjetskog
rata žene širom Europe su 8. ožujka 1913. održale demonstracije za mir.
Danas mnoge organizacije u svijetu obilježavaju Međunarodni dan žena, a neke se nastoje
izboriti da postane državnim praznikom u kojima to još nije.

Dok ispijate kavu, pročitajte i ovo:
“Živjeli smo u kutu – rekla je
Pomislio sam: upravo tako, gospođo Eugenije, u to vrijeme žene su živjele u kutu.
Svijet nije bio za njih. Uvijek su živjele u dnu prostorije, u vlažnoj sjeni života.
Njihov glas bio je daleki žamor koji je dopirao iz kuta u kojem su živjele, da bih
odmah potom zamro padajući im iz usta ravno na pod poput pljuvačke. Žene su
bile zatvorena vrata.” (Alfonzo Cruz: CVIJEĆE) - Još jedna sjajana knjiga,
pročitajte ju!

Međunarodni dan hrvatskoga jezika (11.3 – 17.3)

Petar Preradović: JEZIK RODA MOGA
….Zuji, zveči, zvoni, zvuči
šumi, grmi, tutnji, huči
To je jezik roda moga

Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskoga književnog jezika, izjava sastavljena 9. ožujka 1967.
u Matici hrvatskoj, koju je potom prihvatila većina hrvatskih kulturnih i znanstvenih ustanova i
potpisao veći broj javnih i kulturnih djelatnika. Njome se zahtijeva ravnopravan položaj hrvatskog
jezika u jugoslavenskoj federaciji, slobodno oblikovanje hrvatskog jezika u skladu s hrvatskom
tradicijom te puna afirmacija hrvatskog jezika u svim sferama života. Bila je osuđena od
komunističkih vlasti, a mnogi njezini potpisnici bili su sankcionirani.

Mirosla Krleža je iskoristio ugledni položaj unutar
Komunističke partije i osobno prijateljstvo s Josipom Brozom Titom za zaštitu samobitnosti
hrvatskog jezika. Bez Krležine bi zaštite Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika
bila teško ostvariva zamisao.

Svjetski dan zaštite potrošača (15.3.)

Svjetski dan prava potrošača (World Consumer Rights Day) 15.ožujka
Svjetski dan prava potrošača (World Consumer Rights Day) prvi je puta obilježen 15.ožujka
1983.godine usvajanjem UN-ova vodiča za zaštitu potrošača. Svake godine aktualizira se rasprava
o pitanjima i problemima vezanim uz područje zaštite potrošača. U RH Ministarstvo gospodarstva
jedan je od nositelja politike zaštite potrošača koji prati promjene u europskom zakonodavstvu
te ih preuzima i implementira u hrvatsko zakonodavstvo.
Niz godina u našoj školi posebno se obilježava ovaj dan.
„Svi smo mi potrošači“, rekao J.F. Kennedy još 1962.godine. Potrošač je zapravo subjekt tržišta i
najvažniji čimbenik u razvoju nacionalnog gospodarstva. Upravo zato učenici trgovačkih škola
moraju razumjeti koliko je važno da proizvod koji se prodaje krajnjim potrošačima moraju
pravilno prezentirati i pravilno rješavati reklamacije jer će se jedino zadovoljan kupac ponovo
vratiti u prodajni prostor.
U našoj škola, kada je Svjetski dan prava i zaštite potrošača, na info pultovima, učenici svojim
kolegama dijele materijale vezane za prava potrošača. Oni imaju društvenu ulogu kao potrošači,
ali i prodavači upozoriti kupce na sva obilježja određenog proizvoda. Poštivanje prava potrošača
temelj je moralnog i odgovornog rada u prodavaonici.

Međunarodni dan sreće (20. ožujka)
Dragi moji! Budite sretni svaki dan, bar malo!

KAZALIŠNE PREDSTAVE KOJE MOŽETE POGLEDATI

U ovoj krizi jedna od najpogođenijih skupina svakako su djeca i mladi. Od početka ožujka osim
smanjenog socijalnog kontakta, iznimno im je smanjen pristup izvanškolskim aktivnostima,
kulturnim sadržajima koji utječu na njihov socijalni, kognitivni i emocionalni razvoj. Uz to, svjesni
smo koliko je i Vama, profesorima, otežan rad i smanjena mogućnost kvalitetnog održavanja
nastave. Svjesni situacije, a s velikom željom da djeci i mladima pružili kvalitetne kulturne sadržaje
koji će obogatiti njihovo obrazovanje i razvoj, ali i Vama, Mala scena razvilo je projekt "Mala
scena online" putem kojega omogućava gledanje kazališnih predstava online po razrednim
odjeljenjima.
https://youtu.be/DXMkHCj2MDM
Huligan – trailer
https://youtu.be/bFFhWsvcLJc
Kamenje – trailer

U ožujku se obilježavaju Svjetski dan kazališta i Svjetski dan kazališta za djecu i mlade!
Teatar Tirena u ponudi ima četiri predstave dostupne putem
ONLINE STREAMINGA!
"Drugačiji" / "U mojoj glavi" / "Zamisli" / "#generacija"
https://www.youtube.com/watch?v=HYkI867nQAQ
Na našoj web stranici dostupan je besplatan Kazališni šalabahter s kazališnim bontonom,
opisom kazališnih zanimanja
i online upitnikom za analizu predstava koji možete poslati svojim učenicima!
www.salabahter.tirena.hr

-KULTURNA DOGAĐANJA U GRADU ZAGREBU
IZLOŽBA: Hrvatska svijetu https://www.hrvatskasvijetu.hr/
12. 2. – 15. 5. 2021. / Meštrovićev paviljon – HDLU / Trg žrtava fašizma 16, 10000, Zagreb
,

Javljamo Vam se kako bismo Vam predstavili multimedijsku izložbu Hrvatska svijetu i pozvali
Vas da, organizacijom grupnih školskih posjeta, posjetite našu izložbu. Posjetitelje želimo bolje
upoznati s vrhunskim postignućima pojedinaca s naših područja čije je djelovanje imalo
konkretnog utjecaja na globalnu povijest čovječanstva.
Multimedijskom izložbom Hrvatska svijetu, htjeli bismo djecu školskog uzrasta potaknuti na
učenje, inovativnost i kreativnost te promovirati inovatorsku djelatnost.
Glavna misao vodilja izložbenog koncepta je stvaranje poveznica izumiteljske i umjetničke
prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. U izložbenom postavu se mogu vidjeti razne umjetnine,
autorski nacrti, patenti, arhivski dokumenti i video zapisi te uređaji i naprave nastale prema
patentima i idejama zaslužnih pojedinaca.
Multimedijska izložba Hrvatska svijetu postavljena je od 12. veljače 2021. do 15. svibnja 2021.
godine u Meštrovićevom paviljonu u Zagrebu.
Izložba se odvija pod pokroviteljstvom Ministarstva turizma, Ministarstva znanosti i
obrazovanja, Ministarstva kulture, Grada Zagreba te Turističke zajednice grada Zagreba.
Partneri izložbe su Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Akademija likovnih
umjetnosti i Real grupa.
Više o izložbi možete saznati na internet stranici: https://www.hrvatskasvijetu.hr/ ili nas
kontaktirajte na mail adresu izložba@hrvatskasvijetu.hr i telefon +385 95 3797 808.
grada Zagreba. Partneri izložbe su Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Akademija
likovnih umjetnosti i Real grupa.

