
Kako je Ministarstvo kulture i medija 2021. godinu proglasilo Godinom 
čitanja, knjižnice diljem naše zemlje sudjelovat će u provođenju Akcijskog 
plana nacionalne strategije poticanja čitanja. O ovoj mjeri koju je  na 
prijedlog Ministarstva kulture i medija usvojila Vlada Republike Hrvatske 
više možete pročitati na ovoj poveznici (23. 4. 2021.).

Iako je to činila i ranije Knjižnica Baltazar Zaprešić i ove će godine posebnu 
pažnju posvetiti knjizi i čitanju. Za početak, molimo vas da pratite naše 
mrežne stranice na https://www.bak.hr/hr/referada/knjiznica koje 
ćemo redovito nadopunjavati aktualnim sadržajima te nastojati pronaći 
i osigurati pristup relevantnim cjelovitim tekstovima sa slobodnim 
pristupom, a obavještavat ćemo vas i o zanimljivim događajima iz svijeta 
knjige. Nastavit ćemo i suradnju s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom 
i drugim knjižnicama. U Godini čitanja pojačano ćemo raditi na razmjeni 
knjiga, poticanju čitanja i darivanju naših korisnika i suradnika, sve to 
kako bi i Veleučilište kao obrazovna ustanova na svoj način i prema svojim 
mogućnostima dala vlastiti doprinos Akcijskom planu promicanja knjige i 
čitanja.

Uz to, želimo napomenuti i da je naša knjižnica od samih početaka 
sudjelovala u nakladničkoj djelatnosti Veleučilišta te je iz te aktivne suradnje 
proizišlo 73 publikacije (bez obnovljenih izdanja) i to 32 udžbenika, 
11 priručnika, 5 zbornika (dva s međunarodnim sudjelovanjem), 2 
monografije, 1 pojmovnik, 2 tiskane skripte, 3 e-priručnika, 7 e-skripti i 
8 suizdanja (udžbenici) u suradnji s nakladničkim kućama Algoritam, 
Zagreb; M. E. P. Consult Zagreb, Plejada, Zagreb.
 
Za distribuciju i prodaju naših knjiga ostvarili smo suradnju s uglednim 
domaćim knjižarama: Naklada Ljevak – Dobra knjiga, Zagreb; 
M. E. P. – Consult, Zagreb; Nova stvarnost, Zagreb i Svjetla grada, Osijek, a 
za e-izdanja Fotolinea, Zagreb.

Knjižnica u svojemu fondu pored stručne i ispitne literature ima i cijeli 
niz zanimljivih i vrijednih naslova općekulturnog sadržaja koje je tijekom 
proteklih godina pažljivo prikupljala i stjecala donacijom, razmjenom ili 
angažiranim planiranjem i kupnjom.

Pozivamo vas zato da u Godini čitanja posjetite našu knjižnicu i izaberete 
za sebe neki lijek ili da nam ga u zamjenu za drugi i sami donesete, samo 
vas molimo, zato što je ova godina, osim Godine čitanja, nažalost, i godina 
korone, da nam svoj dolazak, ako je ikako moguće, i najavite na e-mail: 
knjiznica@bak.hr ili nas nazovite na: 01 33 14 685.

Knjižnica će svaki vaš prijedlog razmotriti i svakako vam se u najkraćem 
mogućem roku javiti.
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