
Iz pera knjižničarke Angie!  

travanj 2021. 

 

 

 

Dragi moji! 

Dobro došli u travanj, mjesec života i rađanja prirode! Vjerojatno znate, ali evo 

malo etimologije: hrvatsko ime za ovaj mjesec dolazi od riječi trava. Stariji naziv 

za ovaj mjesec u nekim hrvatskim krajevima bili su:  jurjevšak (po blagdanu sv. 

Jurja, 23, travnja), traven ili mali traven. Kao god, čudan je to mjesec, dok ovo 

pišem upravo pada snijeg, ali se ne damo. Stiže sunce, uskoro! 

Za travanj ću vas izvijestiti o događanjima u povodu Dana  hrvatske knjige i Noći 

knjige, kao i obilježavanju Dana planeta Zemlje. Pozivamo vas da i vi nešto 

učinite za sebe, ulazeći u svijet knjiga i čitanja, izliječite sebe KNJIGOM ili za naš 

planet Zemlju, kako ne bismo posve „potonuli“ u bezdan klimatskih promjena. 

Također ću vam donijeti preporuku za čitanje dviju dobrih knjiga.  



 

livada u travnju (M.K.) 

Cijeli ovaj mjesec posvetit ćemo u knjižnici  dvama datumima:  

Danu planeta Zemlje i Danu hrvatske knjige i svjetske knjige, kao i NOĆI KNJIGE! 

Za početak evo nekih bitnih datuma u ovom mjesecu:  

4.4. Uskrs 

7.4. Svjetski dan zdravlja 

8.4. Svjetski dan Roma 

22.4. Dan planeta Zemlje 

22.4. Dan hrvatske knjige 

23.4. Svjetski dan knjige 

29.4. Svjetski dan plesa 

29.4. Europski dan međugeneracijske solidarnost 



LJEKOVITA MOĆ KNJIGE I ČITANJA 

Odmah na početku dat ću vam prijedlog naslova za čitanje, naših čitatelja: 

Naime, OVA vremena vrlo su izazovna pa i teška. Kako god okrenemo, privatno, 

poslovno, zdravstveno, motivacijski. Krivulju optimizma i dalje je teško održati 

uspravno. Korona nikako da malo posusta, ne možemo putovati, trebala sam sa 

svojim knjižničarima i knjižničarkama još prošle godine otputovati u  

S.Petersburg, nismo, a nećemo niti ove godine, najvjerojatnije. Upravo je danas 

Svjetski dan zdravlja i, koliko se god trudili održati svoje zdravlje kvalitetnijim i 

boljim, nekada neke okolnosti to brane, spriječe. Bitno je sačuvati mentalno 

zdravlje, jako bitno! Jedan od načina je i čitanjem. Tema ovogodišnje Noći knjige 

je: Knjiga kao lijek. Zato vam u travnju donosimo 2 dobra naslova po izboru čitača 

Grada Zagreba, a i naše knjižnice. Dajem vam sažetak, a drugu knjigu možete 

pogledati i na poveznici jedne naše knjižnice malo šire. Posudite, čitajte i liječite 

se knjigom i učinite nešto za svoje zdravlje ODMAH! 

1. Clare Pooley: BILJEŽNICA NEIZGOVORENIH STVARI  

– 

Prekrasna naslovnica i zanimljiv naslov prvo su što će vas potaknuti da ovu knjigu svakako uzmete 

u ruke. Izašla je u nakladi Znanja. Priča počinje s ekscentričnim i nimalo običnim slikarom Julianom 

Jessopom koji u malu bilježnicu zapiše nekoliko svojih intimnim misli uobličenih u životnu 

ispovijest. Svoju bilježnicu zaboravlja u kafiću u koji zalazi svakodnevno….. 

 2. John McGahern: MEĐU ŽENAMA 

John McGahern:Nezaobilazno je ime irske književnosti dvadesetog stoljeća, a Među ženama 

najvažniji je roman iz njegova opusa. Smješteno u ruralnu Irsku, ovo moderno remek-djelo daje 

snažan uvid u patrijarhalno irsko društvo, pogođeno mnogim promjenama. Istodobno riječ je o 



važnoj i dirljivoj studiji obiteljskih odnosa koji su uvjetovani ljudskom snagom i, nadasve, 

vjernošću.    

 https://www.youtube.com/watch?v=a9IUb2V8hAc.  

 

22.4. Dan planeta Zemlje 

 

 

Dan planete Zemlje obilježen je prvi put 22. travnja 1970. godine kako bi se naglasila potreba 
za očuvanjem prirodnih resursa planeta . Do danas, Dan planeta Zemlje želi uključiti što više 
zemalja na svijetu. 

Mnogo je pitanja o kojima ćemo razmišljati na Dan planeta Zemlje, iz godine u godinu: klimatske 
promjene, uništavanje ekosustava, zagađenje vode i tla, ugrožene životinjske i biljne vrste, 
iscrpljivanje neobnovljivih resursa. 

https://www.youtube.com/watch?v=a9IUb2V8hAc.


Ne samo na Dan planete Zemlje, već i u svakodnevnom životu i tijekom ostatka godine 
možemo promijeniti način života kako bismo smanjili utjecaj na okoliš. 

Među rješenjima koja su tijekom godina predložena za Dan planeta Zemlje pronalazimo 
smanjenje otpada, recikliranje materijala, zabranu uporabe štetnih kemikalija, zaustavljanje 
krčenja šuma, prijelaz s fosilnih izvora na obnovljive izvore i zaštitu vrsta, ugrožene životinje i 
biljke. 

Događaji Za Dan Planeta Zemlje 2021 

Italija sudjeluje na Danu Zemlje 2021. brojnim inicijativama. Za proslavu Dana planeta Zemlje 
2021. u Rimu će biti postavljeno Zemaljsko selo za domaćina događaja i sastanaka posvećenih 
okolišu. Razgovarat ćemo o zaštiti okoliša, održivosti, zakonitosti, građanskom sudjelovanju i 
migrantima. 

Također ove godine Dan planeta Zemlje želi se predstaviti kao najmoćnije sredstvo za pozivanje 
na zaštitu planeta u svim kulturama i za sve generacije. Ponovno će glazbeni koncerti biti 
privilegirani alat za proslavu Dana planeta Zemlje u Italiji, a i diljem svijeta, priopćavanje važnosti 
zaštite okoliša mladima i šire. Organiziraju se vrlo intenzivni dani, puni glazbe, događaja, kulture 
i aktivnosti za odrasle i djecu, uvijek u ime održivosti i poštivanja Planeta. 

U Hrvatskoj se Dan planeta Zemlje obilježava od 1990. godine ,uz veliki angažman udruga za 
zaštitu okoliša i prirode. Ovim se danom želi skrenuti pozornost na opasnost koja prijeti životu na 
Zemlji. Naglim razvojem industrije i porastom potrebe za energijom dolazi do otpuštanja velikih 
količina otrovnih tvari u atmosferu i zagađenja Zemlje. Također se želi potaknuti ljude na to da 
ponovo uspostave kontakt s prirodom i postanu svjesni ekološke krize. U Hrvatskoj se reciklira 
tek oko 10 posto otpada, dok je prosjek EU 27 posto. Do 2021. godine plan je Europske unije 
dostići 50 posto. 

Nastavimo li s ovako golemom upotrebom plastike, predviđanja su da će ona do 2050. godine 
premašiti količinu ribe u svjetskim morima. Upravo će se zato od 2021. godine u EU zabraniti 
jednokratni plastični proizvodi poput plastičnih štapića za uši, plastičnog pribora za jelo, laganih 
plastičnih vrećica, slamki i dr. Djecu je jako bitno educirati o recikliranju već u najranijoj dobi. Svi 
trebamo biti svjesni kolika odgovornost leži na nama, za budućnost naših naraštaja. 

(pročitajte više)     https://ju-priroda.hr/events/dan-planeta-zemlje-2021/ 

Što ćete VI učiniti kao svoj doprinos našemu PLANETU ZEMLJI?! 

Evo nekoliko stvari koje možeš sam/a napraviti: 

 plastične vrećice zamijeni platnenim - isključi električne uređaje kad ih ne koristiš - 
odaberi kemijske olovke kojima se može promijeniti uložak te se dulje mogu koristiti od 
onih jednokratnih - uvijek zatvori vodu dok pereš zube, briješ se ili nanosiš gel za 
tuširanje – tako ćeš potrošiti manje vode 

https://ju-priroda.hr/events/dan-planeta-zemlje-2021/


- umjesto plastičnih čaša koristi staklene  - izbjegavaj plastične tanjure, posude i pribor za jelo, a 
koristi one obične koji se peru - obične baterije zamijeni onima koji se pune - kad god možeš 
umjesto papirnatih ručnika koristi kuhinjske krpe - razvrstavaj otpad i odlaži ga u predviđene 
kontejnere (npr. one za plastiku, staklo, papir i slično) - ako imaš tu mogućnost, uvijek kupuj 
organsku hranu koja nije tretirana kemikalijama ili sredstva za higijenu koja nose oznaku da su 
od prirodnih sastojaka (jer u sebi nemaju štetne sastojke za koje ne znamo kada će se i hoće li 
se moći razgraditi jednom kad dođu u vodu) - posadi u dvorištu drvo ili uzgajaj kućne biljke, ako živiš 
u zgradi jer one potiču pročišćavanje zraka…ili 

ili uživaj u ljepoti travanjskoga cvijeta s ove prekrasne fotografije 

 

ljepota travanjskog vrta (M.K.) 



22.4. Dan hrvatske knjige 

23.4. Svjetski dan knjige  i autorskih prava 

Svjetski dan knjige i Dan hrvatske knjige 

 

23. travnja obilježava se Svjetski dan knjige i autorskih prava, proglašen 1995. na 
Glavnoj skupštini UNESCO-a, kao simbolični datum u svjetskoj književnosti jer su 
toga dana 1616. umrli Miguel de Cervantes, William Shakespeare i Inca Garcilaso 
de la Vega. 
Dana 22. travnja obilježava se Dan hrvatske knjige, odlukom Sabora Republike 
Hrvatske od 1996. godine, u spomen na Marka Marulića koji je toga datuma 
1501. godine dovršio Juditu. 

Noć knjige 2021.Tema NOĆI:         

LJEKOVITA MOĆ KNJIGE             

https://www.foi.unizg.hr/sites/default/files/svjetski-dan-knjige-i-dan-hrvatske-knjige_large.png?slideshow=true&slideshowAuto=false&slideshowSpeed=4000&speed=350&transition=elastic


LJEKOVITA MOĆ KNJIGE            

 

U petak 23. travnja održat će se jubilarna, deseta Noć knjige. Povod ovoj 
manifestaciji su Svjetski dan knjige i autorskih prava (23. travnja) te Dan hrvatske 
knjige (22. travnja), a ovaj put njezin je okvir Godina čitanja, proglašena odlukom 
Vlade Republike Hrvatske. 

U nastojanju da odgovore na aktualni trenutak, organizatori Noći knjige odlučili su 
Noć knjige 2021. tematski posvetiti ljekovitoj moći knjiga – u razdobljima 
društvenih i intimnih kriza, kada im se okrećemo tražeći odgovor na pitanja koja 
nas muče. Katkad će odgovori koje u njima pronađemo biti utješni, katkad 
uznemirujući, a neki će sigurno i duboko protresti naša temeljna uvjerenja. 

Veliki Fjodor Mihajlovič Dostojevski, kojem ove godine proslavljamo 200. 
obljetnicu rođenja i 140. obljetnicu smrti, u baštinu nam je ostavio sljedeću misao: 
“ Kada je bogatstvo izgubljeno – ništa nije izgubljeno, kada je zdravlje izgubljeno 
– skoro sve je izgubljeno.“ 

 Mogu li nam, i kako, knjige pomoći u održavanju zdravlja pojedinca i društva? 
Koje bismo knjige kao lijek „prepisali“ sebi i drugima – i zašto? Može li se svakom 
vremenu preporučiti neka knjiga kao lijek? Koju bismo literaturu ponudili kao spas 
vremenu u kojem danas živimo? 

Svi zainteresirani pozvani su 23. travnja, u dnevnim ili večernjim satima, održati 
prigodan program kojem će u središtu biti upravo knjiga. Prilikom planiranja treba 
voditi brigu o aktualnoj epidemiološkoj situaciji i propisanim mjerama, koje će 
odrediti hoće li događanje biti smješteno u fizički ili virtualni prostor. 

https://mzo.gov.hr/vijesti/2021-godina-proglasena-godinom-citanja-u-hrvatskoj/4117
https://nocknjige.hr/tekstx.php?id=58&k=1
https://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=16033


Organizatori Noći knjige su: Zajednica nakladnika i knjižara Hrvatske gospodarske 
komore, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Knjižnice grada 
Zagreba, Udruga za zaštitu prava nakladn 

 

 

 

NAŠ PROGRAM U GODINI ČITANJA I NOĆI KNJIGE  

za mjesec travanj 

 

Zamislite da ste nevidljivi liječnici duša učenika ili prijatelja koji dolaze. 
Koju biste im lektiru prepisali kao lijek – i zašto? Može li se svakom 
vremenu preporučiti neka knjiga kao lijek? Zavirite u svoje kućne i 

školske knjižne apoteke i u njima potražite ljekovitu literaturu. 

 

 

https://znk.hr/
https://znk.hr/
https://www.nsk.hr/
http://www.kgz.hr/hr
http://www.kgz.hr/hr
https://udrugazana.hr/


GODINU ČITANJA 2021. ZAPOČINJEMO 22. travnja: 

 RADIONICA: „Čitajmo pjesnike – putovanje pričom“ 

 SUDIONICI: SVI učenici IV. Ak razreda, razrednica prof. I. Deković, prof. 
Hrvatskoga jezika J. Mioč, ravnatelj škole i organizatorica i sudionica 
radionice, knjižničarka prof. A.Ravlić 

 MARATON ČITANJA ZAPOSLENIKA TRGOVAČKE ŠKOLE:                             
23. travnja od  19,30 

 NOĆ KNJIGE 

 SUDIONICI: BIVŠI I SADAŠNJI ZAPOSLENICI NAŠE ŠKOLE 

 mjesto: terasa škole 

 DRUŽENJE UZ KNJIGU 

 sudionici trebaju donijeti  jednu knjigu koju žele ostalima preporučiti za 
čitanje 

 trebaju predstaviti knjigu i pročitati ulomak iz knjige 

 trebaju se kostimirati, sukladno  vremenu koje knjiga predstavlja ili 
porukama  iz knjige 

 druženje, polemika sudionika (uz poštivanje epidemioloških mjera)  

 

(O rezultatima aktivnosti u Godini čitanja, za mjesec travanj, izvijestit ćemo Vas 
u sljedećem javljanju. Do tada, čitajte, liječite se KNJIGOM i pridružite nam se 
tijekom Godine čitanja. ČEKAMO VAS!) 

  

 

 


