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u Gradskoj knjižnici
Velika Gorica

7. studenog 2022. u 09:00 sati

Bruno Mezić rodio se 1963. godine u Puli. Svestran umjetnik
djetinjstvo je proveo u Rijeci, a u Zagrebu je pohađao studij
psihologije na Filozofskom fakultetu. Autor je slikovnica Piccola
con piccolo, Buba, Mara i Bara te Bocka, a na radionici će
prvašićima pomoći napisati njihovu prvu priču!

Kako napisati priču?
Radionica
Voditelj: Bruno Mezić 
Dječji odjel, Zagrebačka 37 (potkrovlje)

7. studenog 2022. u 18:00 sati

Jesensko izdanje pjesničke tribine Nagovor na poeziju uz
moderatoricu Romanu Perečinec dovodi nam u goste mlade
pjesnikinje Martinu Vidaić i Zrinku Posavec. 

Nagovor na poeziju
Književna večer
Gošće: Zrinka Posavec i Martina Vidaić
Moderatorica: Romana Perečinec
Središnji odjel za odrasle, Zagrebačka 37

9. studenog 2022. u 18:00 sati

Prevoditeljica svjetski popularnih romana Elene Ferrante na
hrvatski jezik pokušat odgovoriti na pitanje tko se skriva iza
pseudonima Elene Ferrante i koja je tajna njenog uspjeha. 

Fenomen Ferrante 
Književna tribina
Gošća: Ana Badurina, prevoditeljica
Središnji odjel za odrasle, Zagrebačka 37

11. studenog 2022. u 18:00 sati

Gostovanje autorica knjige Osobne financije: kako biti i ostati u
plusu. Knjiga obiluje praktičnim primjerima, koji mogu na lak i
razumljiv način stvoriti svijest da odraslost podrazumijeva i
financijsku zrelost, te da nam se poteškoće ne događaju samo
tuđom već i našom krivnjom. Poslušajte predavanje i naučite
procijeniti kada, koliko i kako štedjeti, razlikovati želje i potrebe
te razumjeti najčešće mitove i zablude o novcu.

Učimo o novcu kroz književna djela! 
Predavanje i radionica
Gošće: Ana Vrbošić i Danijela Princi Grgat
Područna knjižnica Galženica, Trg Stjepana Radića 5

Aktivnosti
11. studenog 2022.

Uz Dan hrvatskih knjižnica, dijeljenjem prigodnih letkića svakom
korisniku ukazati ćemo na važnost knjižnica kao valjanih izvora
informacija za razliku od informacija na internetu koje mogu biti
lažne.

Knjižnica je važna, jer nije lažna! 
Područna knjižnica Galženica, Trg Stjepana Radića 5

15. listopada - 15. studenog 2022.

Besplatan upis za učenike prvih razreda osnovnih škola moguć
je na lokacijama Dječjeg odjela i Područne knjižnice Galženica.

Besplatan upis za učenike prvih razreda osnovnih škola
Dječji odjel, Zagrebačka 37 (potkrovlje),
Područna knjižnica Galženica, Trg Stjepana Radića 5

15. listopada - 15. studenog2022.

Svi učenici prvih razreda koji se u MHK-u besplatno upišu na
Dječji odjel dobit će Čitatovnicu – čitalačku putovnicu u koju će
pri svakoj posudbi knjiga dobiti žigić, a kada sakupe sve žigiće
dobit će i pohvalnicu.

Čitatovnica
Dječji odjel, Zagrebačka 37 (potkrovlje)

Izložbe
15. listopada - 15. studenog 2022.

Izložba motivacijskih tekstova o dobrobitima čitanja uz prigodne
vizuale.

Misli na sebe – čitaj!
Područna knjižnica Galženica, Trg Stjepana Radića 5

15. listopada - 15. studenog 2022.

Postav knjiga u izlogu knjižnice s tematikom osobnih financija.

Upravljaj osobnim financijama! 
Područna knjižnica Galženica, Trg Stjepana Radića 5

17. listopada - 11. studenog 2022.

Izložbom će učenici drugih i trećih razreda Osnovne škole Nikole
Hribara pokazati zašto je za njih knjiga važna i na koji način
uživaju u čitanju.

Knjiga je poslastica
Dječji odjel, Zagrebačka 37 (potkrovlje)

15. listopada - 15. studenog 2022.

Organizirani posjeti učenika osnovnih i područnih škola
velikogoričkog područja uz edukaciju o knjižničnim uslugama i
mogućnostima pretraživanja izvora informacija.

Upoznaj svoju knjižnicu! 
Područna knjižnica Galženica, Trg Stjepana Radića 5
Dječji odjel, Zagrebačka 37 (potkrovlje)

10. studenog 2022. u 19:30 sati

Predavanje uz Dan hrvatskih knjižnica na temu "Povijest čitanja
u Turopolju". Gošća je urednica knjige Gradska knjižnica Velika
Gorica u lokalnoj zajednici i naša bivša ravnateljica.

Matičin četvrtak u Mjesecu hrvatske knjige
Književno predavanje

Područna knjižnica Galženica, Trg Stjepana Radića 5
Gošća: Katja Matković Mikulčić



19. listopada 2022. u 12:00 sati
Dan za mlade

Velikogorička književnica Jasminka Tihi-Stepanić objavila je
mnoštvo naslova za djecu i mlade, a roman za mlade Gdje je
Beata? objavljen je 2020. godine. Kako ovaj zanimljiv roman
doživljavaju srednjoškolci i koja pitanja žele postaviti autorici
saznat ćemo na ovogodišnjem izdanju Lektiraonice.

Lektiraonica
Književni susret
Gošća: Jasminka Tihi-Stepanić 
Moderiraju: učenici Ekonomske škole Velika Gorica uz
mentorice profesorice hrvatskog jezika i književnosti Sanju
Mirenić i Ivančicu Kovačić 
Središnji odjel za odrasle, Zagrebačka 37

Mjesec hrvatske knjige u Gradskoj knjižnici Velika Gorica već
tradicionalno započinje malim književnim festivalom Turbooks.
Tri dana dovodimo u Veliku Goricu goste književnike za djecu,
mlade i odrasle. 

Što je zajedničko posljednjem romanu Marine Vujčić
Stolareva kći i Žmirićevom Hotelu Wartburg, osim
što su među najčitanijim naslovima u našoj knjižnici,
kroz razgovor s autorima otkrit će nam moderatorica
Anamarija Horvatinčić. 

20. listopada 2022. u 18:00 sati
Dan za odrasle
Pisci u gostima
Književni susret
Gosti: Marina Vujčić i Zoran Žmirić 
Središnji odjel za odrasle, Zagrebačka 37

MI
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21. listopada 2022. u 18:00 sati

Dalibor Petrinić je osobni trener iz Rijeke koji je razvio specifičan
pristup fitnessu. U svom radu naglasak stavlja na jedinstvo i
sklad tijela, uma i duha.
Na predavanju će predstaviti svoje knjige Kuharica za zdravo
odrastanje i Vježbanje za zdravo odrastanje, ali će također
govoriti i o svojim knjigama za odrasle: Prehrana za koju smo
stvoreni, Moj dnevnik zdravlja, Postom do zdravlja i
dugovječnosti.

Prehrana za zdravo odrastanje 
Psihoedukativno predavanje
Gost: Dalibor Petrinić 
Vijećnica POUVG, Zagrebačka 37

25. listopada 2022.

Učenici čitaju omiljene ulomke proznih tekstova te poeziju          
 ispred knjižnice motivirajući druge da pronađu knjigu iz koje se
čita.

Čitateljski maraton
Događanje
Gosti: učenici velikogoričkih srednjih škola 
Područna knjižnica Galženica, Trg Stjepana Radića 5

25. listopada 2022. u 18:00 sati

Velimir Grgić predstavit će svoj vodič kroz najpoznatije i
najbitnije teorije zavjere u prethodnih nekoliko godina.
Istraženim i potvrđenim činjenicama autor vrlo lako razotkriva
teorije zavjere te daje svoj kritički osvrt na društvo koje ih kao
takve prihvaća. 

Predstavljanje knjige Teorije zavjere 21. stoljeća
Gost: Velimir Grgić 
Središnji odjel za odrasle, Zagrebačka 37

18. listopada 2022. u 09:30 sati
Dan za djecu

Svima dobro poznati meteorolog Zoran Vakula i Nik Titanik,
poznati ilustrator i karikaturist, udružili su snage i stvorili
zanimljive i edukativne slikovnice kojima je cilj približiti
najmlađima meteorološke termine. Prva slikovnica Vjetropirasta
posvećena je vjetru, druga Oblačasta oblacima, a treća
Sunčasta - Suncu. Zadovoljstvo nam je što nam u goste dolazi
sam Zoran Vakula i što će nam uživo objasniti termine i
zanimljivosti kojima se bavi u slikovnicama!

Vremenaste priče 
Književni susret
Gost: Zoran Vakula
Dječji odjel, Zagrebačka 37 (potkrovlje)

TURBOOKS - mali književni festival
18.- 20. listopada 2022.

Ostali programi u Mjesecu hrvatske knjige
15. listopada - 15. studenog 2022.

27. listopada 2022. u 19:30 sati

Završni program radionice pisanja  održane 2021. pod vodstvom
Darije Žilić. Sudjeluju učenici Gimnazije Velika  Gorica.

Matičin četvrtak u Mjesecu hrvatske knjige
Završni program radionice pisanja
Voditeljica: Darija Žilić 
Područna knjižnica Galženica, Trg Stjepana Radića 5

27. listopada 2022. u 18:00 sati

Kristina Ivatović objasnit će nam kako uspješno organizirati svoje
vrijeme, aktivnosti i obveze pomoću bullet journala, Google-a,
Excela i ostalih pomagala od osnovnoškolskih dana,
studentskog razdoblja pa sve do karijernih poslovnih dana s
naglaskom na jasno postavljanje ciljeva. Kako pomoći školarcu
da se organizira, ako se uspješno financijski organizirati te što što
točno koristiti za organizaciju su neka od pitanja na koja ćemo
potražiti odgovore. 

Četvrti četrtek: Organizacijom vremena do ostvarivanja ciljeva 
Radionica
Voditeljica: Kristina Ivatović 
Središnji odjel za odrasle, Zagrebačka 37

28. listopada 2022. u 18:00 sati

Anita Peti-Stantić redovita je profesorica južnoslavenskih jezika i
poredbene lingvistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u
Zagrebu i voditeljica Katedre za slovenski jezik i književnost.
Radove objavljuje u domaćim i stranim znanstvenim
publikacijama, a sudjelovala je na brojnim znanstvenim
skupovima u zemlji i inozemstvu te održala niz predavanja na
inozemnim sveučilištima, europskima i američkima. Na
psihoedukativnom predavanju profesorica će govoriti o važnosti
čitanja djeci, ali i dobrobiti čitanja za vlastiti rast i razvoj.

Zašto čitati? 
Psihoedukativno predavanje 
Gošća: Anita Peti-Stantić  
Dječji odjel, Zagrebačka 37 (potkrovlje)

3. studenog 2022. u 11:30 sati
Kak je negda bilo? 
Predavanje i radionica
Gošća: Jasminka Podlejan 
Dječji odjel, Zagrebačka 37 (potkrovlje)

Učiteljica mentorica Jasminka Podlejan u prosvjeti radi 26
godina kao učiteljica razredne nastave te istodobno vodi plesno
– scensku skupinu. Voditeljica je i projekta Kak je negda bilo? čiji
je cilj razvijanje svijesti o vlastitoj kulturi življenja, očuvanje
tradicije i tradicijske baštine pokupskoga kraja

4. studenog 2022. u 18:00 sati

Predstavljanje mladog pisca Mire Morovića, autora popularnih
kriminalističkih romana Voštani princ i Djeca slijepoga kovača,
te njegovog izdavača Naklade Fragment, zahvaljujući kojem su
svjetlo dana ugledala brojna djela domaćih autora. U
književnom susretu sudjeluju učenici Gimnazije Velika Gorica
pod mentorstvom profesorice hrvatskog jezika i književnosti
Dubravke Cundeković. 

Nakladnik u gostima
Književni susret
Gosti: Miro Morović, autor i Bartul Vlahović, nakladnik
Središnji odjel za odrasle, Zagrebačka 37


