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DOBRA DJELA 

Daruj, volontiraj, (su)osjećaj  

Posljednji mjesec u godini obilježavaju božićni blagdani te vrijeme mira, 
ljubavi i dobrih djela, a u prosincu obilježavamo i Međunarodni                     
dan volontera (5. 12.) koji je 1985. godine proglasila Opća skupština                          
Ujedinjenih naroda. 
U vrijeme darivanja najveći je dar pokloniti sebe, svoje vrijeme i                        
sposobnosti kako bismo nekom pomogli pokazujući svojim primjerom 
da svaka mala gesta dobrote može biti veliki doprinos boljem svijetu u 
kojem živimo, a u njemu je potreba za empatijom, ljubaznošću,                   
suosjećanjem i dobrotom te izrazima ljubavi, osobito prema                           
potrebitima, siromašnima, odbačenima i marginaliziranima, itekako       
velika. 
 
U nastavku ti donosimo preporuke knjiga koje progovaraju i potiču na 
razmišljanje o temama humanitarnog djelovanja, empatije, pomaganja 
i činjenja dobrih djela kojima se pokreću promjene u zajednici te koja 
svjedoče o ljepoti i snazi autentične ljubavi prema bližnjem.    
 
Stranicama ovih knjiga teče ljubav prema bližnjem te se snažno                     
progovara o ulozi ljubavi i velikodušnosti u našim životima pokazujući 
kako svaki čin dijeljenja i darivanja sebe drugima može biti prekretnica 
za radostan i ispunjen život, ali i vlastiti doprinos izgradnji boljeg i              
humanijeg svijeta. Svaki novi dan prilika je da osobnim primjerom                 
pokrenemo promjene u zajednici u kojoj živimo! Izaberi neki od                      
predloženih naslova koji će te inspirirati i potaknuti da činiš dobro,                   
ne samo u ovo doba već i tijekom cijele godine!  



NEKOLIKO PTICA I JEDNO NEBO |                    

MIRO GAVRAN                                        

OK 821.163.42-3 GAVRA ne  

SLONOVI NA MJESEČINI |                          

JOHN SWEENEY                                            

OK 821.111-3 SWEEN s  

 
Miro Gavran, poznati hrvatski književnik, prozni i               
kazališni pisac, pisac za djecu i mlade te za odrasle, 
svoj roman Nekoliko ptica i jedno nebo utemeljio je na 
povijesnoj priči o fra Didaku Buntiću koji je za vrijeme 
velike suše tijekom Prvog svjetskog rata tisuće djece iz 
Hercegovine spasio od gladi te ih selio u Slavoniju               
pružajući im sigurnost u udomljenim obiteljima.                 
Roman kojim se protežu dvije narativne linije,                      
međusobno povezane iako su udaljene 70-ak godina, 
ispleten je snažnim nitima vjere te velikom                               
emotivnošću. Miješanjem prošlosti i sadašnjosti, 
stvarnosti i izmaštanog, autor nam ovom knjigom                   
rasvjetljava manje poznatu epizodu iz povijesti                        
Hercegovine i Slavonije ispisujući ujedno odu                
humanosti i dobrim djelima utkanima u ovo dirljivo    
štivo. Pročitaj ovaj roman i provjeri zašto je Miro                
Gavran jedan od najprevođenijih i najčitanijih hrvatskih                  
književnika! 

 
Britanski novinar i književnik John Sweeney, nadahnut 
istinitim događajima, na stranicama svojeg romana 
prvijenca Slonovi na mjesečini ponire u temu                            
humanosti u mračnim ratnim vremenima, vodeći                 
čitatelja na putovanje u Mjanmar, nekadašnju Burmu, 
u vrijeme Drugog svjetskog rata. Stranicama ove knjige 
plete se priča o vodičima slonova koji su spašavali             
izbjeglice iz Burme nakon pada grada Rangoona u ruke 
Japanaca, istkana motivima hrabrosti, topline,                     
osjećajnosti, požrtvovnosti, ali i izdaje i zla koje se           
skriva u čovjeku te osobito izranja u najtamnijim                  
vremenima. Pođi na ovo epsko putovanje ispunjeno 
avanturom, tragedijom, ljubavlju, suosjećajnošću i        
hrabrošću usred okrutnosti i razaranja koje donosi rat. 

 

Saznaj više o tome kakvu su ulogu imali slonovi i                  
njihovi vodiči u jednoj od epizoda koju je ispisao Drugi                
svjetski rat! 



TRI ŠALICE ČAJA | GREG MORTENSON 

I DAVID OLIVER RELIN             

 OK 821.111(73)-3 MORTE t                     

SCHINDLEROVA LISTA |                                  

THOMAS KENEALLY  

OK 821.111(94)-3 KENEA s 

Greg Mortenson i David Oliver Relin u romanu Tri              
šalice čaja ispisali su snažnu humanitarnu priču. Knjiga 
čiji je naslov inspiriran izrekom naroda Balti                         
svjedočanstvo je o tome kako je neuspješan pokušaj                
jednog od autora, Grega Mortensona, da se popne na 
drugu najvišu planinu na Zemlji doveo do njegova         
najvećeg životnog uspjeha. Kako je autor došao na             
ideju te je u konačnici i realizirao, kako je dao svoj obol 
poticanju obrazovanja u izoliranim planinskim                        
područjima Pakistana i Afganistana te omogućio                 
najsiromašnijima pristup edukaciji, saznat ćeš ako pođeš 
u ovu avanturu koja će ti pokazati jednu drukčiju kulturu. 
U knjizi je prisutna snažna poruka o moći edukacije u        
borbi protiv terorizma i ekstremizma te o tome kako                 
pojedinac može ostvariti velike stvari u mijenjanju svijeta 
nabolje. 
 
Otkrij što znače tri šalice čaja u kulturi Balta i pročitaj ovo 
inspirativno svjedočanstvo koje pokazuje kako svatko od 
nas može mnogo učiniti za svijet u kojem živi! 

 
Thomas Keneally australski je književnik poznat po 
povijesnim romanima od kojih je najpoznatiji      
Schindlerova lista, knjiga zaživjela u filmskoj inačici 
pod redateljstvom Stevena Spielberga koja je osvojila 
čak sedam Oscara i ostvarila planetarni uspjeh. Priča o 
užasima koje je sa sobom donio Drugi svjetski rat u   
ovom je romanu prikazana likom Oscara Schindlera, 
njemačkog industrijalca koji je zaslužan za spašavanje 
života tisuća Židova od sigurne smrti u nacističkim 
koncentracijskim logorima. Donoseći potresnu priču o 
krvavoj epohi obilježenoj stradanjima nedužnih te               
čovjeku koji je odlučio pomoći nevinim žrtvama i boriti 
se sa zlom koje ga okružuje, knjiga je potresan                      
podsjetnik na strahote rata te književni spomenik             
humanosti u najmračnijim vremenima.  
 

Pročitaj ovu potresnu i snažnu priču koja te neće               
ostaviti ravnodušnim/ravnodušnom! 



SNAGA LJUBAVI - ČINITI DOBRO :             

ŽENE U DOMOVINSKOM RATU  

ZSO 355 SNAGA 1  

EMPATIJA | ROMAN KRZNARIC  

ZSO 159.9 KRZNA e  

 
U knjizi Snaga ljubavi - činiti dobro: žene u                              
Domovinskom ratu Udruga Žene u Domovinskom ratu 
sabrala je svjedočanstva 24 žene koje su vrijeme               
Domovinskog rata provele u posvećenosti                               
humanitarnom radu. Tematizirajući angažiranje žena u 
vrijeme rata, knjiga donosi osobne ispovijesti žena koje 
su u ratnom vihoru odlučile pomoći kako su najbolje 
znale pružajući pomoć braniteljima, prognanicima,        
obiteljima nestalih, ranjenicima, sudjelujući na prvim 
linijama bojišnice, radeći u medijskim kućama,                        
vrtićima, školama, socijalnim ustanovama, bolnicama 
te pokrećući mirovne inicijative. Na ovim su stranicama 
oslikani snaga žena i doprinos koji su dale čineći dobro 
neumornim i požrtvovnim radom te se iščitava ljubav 
prema domovini, domu, obitelji, djeci.   
 
Zaviri u knjigu koja pokazuje snagu ljubavi i dobra u 
čovjeku i u najtežim okolnostima!  

 
Britanski filozof i pisac Robert Krznaric u knjizi                        
Empatija: temeljna kvaliteta za ostvarivanje                        
revolucionarnih promjena u 21. stoljeću proputovao je 
svijetom istražujući i proučavajući fenomen empatije, 
njezinu važnost i dobrobit te način postizanja                        
promišljajući o potencijalu koji empatija ima u                       
ostvarivanju boljeg svijeta. Kojih je to šest navika              
izrazito empatičnih ljudi koje mogu biti pomoć u               
ostvarivanju boljeg društva, što je to Knjižnica i Muzej 
empatije ili kako odgojiti empatičnu djecu, otkrij u      
knjizi koja obiluje primjerima, povijesnim anegdotama 
te književnim i filmskim djelima o empatičnom                      
ponašanju i razmišljanju koje autor smatra vodiljom u 
razvoju čovječanstva te stvaranju boljeg i pravednijeg 
svijeta. 

 

Pročitaj ove retke koji će te potaknuti na razmišljanje o 
važnosti empatije i osjećaja za druge!  



ČINIMO DOBRO ZAJEDNO | JENNY              

FRIEDMAN I JOLENE ROEHLKEPARTAIN   

ZSO 36 FRIED č  

VOLONTERKA 37 | ANKA JURIČIĆ                 

ZSO 36 JURIČ v  

 
Jenny Friedman, američka stručnjakinja za obiteljsko 
volonterstvo, i Jolene Roehlkepartain, autorica brojnih 
knjiga na temu zaštite obitelji, obrazovanja,                       
roditeljstva, osobnih financija, razvoja mladih i                   
izgradnje zajednice, u knjizi Činimo dobro zajedno         
opširno se bave mogućnostima obiteljskog                             
volonterstva. Donoseći praktične primjere 101                       
konkretnog projekta s detaljnim uputama za njegovo 
planiranje, organizaciju i uspješno vođenje, autorice su 
ovaj priručnik namijenile svim organizacijama koje žele 
uključiti obitelji u rad za opće dobro. U ovoj ćeš knjizi 
pronaći opis aktivnosti usredotočenih na različite                 
načine humanitarnog djelovanja i oblike pomoći u koje 
se obitelji mogu uključiti te dati svoj doprinos radu na 
općem dobru u zajednici.   
 
Konzultiraj ovu poticajnu knjigu koja će ti možda dati 
ideju na koji način možeš pomoći u svojoj zajednici! 

 
Autorica Anka Juričić u knjigu Volonterka 37 utkala je 
životno iskustvo koje je tijekom 37 godina stekla kao 
volonterka u različitim organizacijama, poput                      
zagrebačkog Crvenog križa, Doma za djecu u                       
Nazorovoj, Centra za odgoj i obrazovanje djece na              
Goljaku, Specijalne bolnice za kronične dječje bolesti u 
Gornjoj Bistri te radeći s migrantima iz Sirije i Bliskog 
istoka. Opisujući susrete s ljudima u 51 priči, autorica 
čitateljima zorno prikazuje svoje volonterske doživljaje 
koje je skupila tijekom više desetljeća te daje uvid u 
život osobe posvećene volontiranju i nesebičnom            
pomaganju onima kojima je pomoć potrebna, ali i daje 
svoj doprinos podizanju svijesti o važnosti                              
volontiranja.    
 

Uzmi u ruke knjigu koja će te povesti u plemenitu                  
misiju volontiranja! 



SKRIVENA SNAGA DOBROTE I                      

BLAGOSTI | LAWRENCE G. LOVASIK                            

ZSO 2 LOVAS s  

ZAŠTO JE LJUBAZNOST DOBRA ZA              

VAS | DAVID R. HAMILTON                                          

ZSO 159.9 HAMIL z  

 
Lawrence G. Lovasik autor je duhovnog bestselera 
Skrivena snaga dobrote i blagosti u kojem iz kršćanske 
perspektive progovara o važnosti rada na duhovnom 
životu i odnosu s drugim ljudima kako bismo ostvarili 
sretniji i ispunjeniji život te se riješili loših stvari koje 
nas u tome sprečavaju. Donoseći jednostavne upute 
kako postati obzirniji i pažljiviji te unaprijediti vlastitu 
sposobnost razumijevanja drugog, kako rasti i ustrajati 
u dobroti, ljubaznosti i blagosti, autor u središte knjige 
stavlja vrline i vrijednosti te donosi vodič o tome kako 
ih razviti, poraditi na sebi i biti bolji te napredovati u 
krepostima čak i u teškim okolnostima, pored                   
svakodnevnih briga i problema kojima smo okruženi, 
potičući nas na obraćanje pozornosti i na najmanje 
svakodnevne postupke.   
 

Daj priliku ovom inspirativnom štivu koje će te                      
potaknuti da budeš bolji/bolja! 

 
Knjiga Zašto je ljubaznost dobra za vas Davida R.              
Hamiltona ističe brojne koristi suosjećanja i                         
ljubaznosti te otvara mnoge zanimljive teme poput                
načina na koji se ljubaznost razvila u našim genima, 
načina na koji ljubaznost i suosjećanje mijenjaju                  
neuralne strukture u našem mozgu, kako ljubav i               
ljubaznost mogu utjecati na kvalitetu i duljinu životnog 
vijeka te kako stimuliraju živčani sustav, pomažu u 
borbi protiv uzroka mnogih bolesti i blagotvorno utječu 
na zdravlje. Kako ljubaznost donosi višestruke                     
dobrobiti i utječe na naš život, saznat ćeš ako zaviriš u 
ovu knjigu koja kratkim pričama i primjerima                     
znanstvenih istraživanja promiče važnost ljubaznosti 
jednih prema drugima podsjećajući nas na moć                      
dobrote koja svijet čini ljepšim mjestom.  
Pročitaj knjigu koja će ti poslužiti kao izvor korisnih      
informacija, ali i poticaj za rad na sebi!  



BUDUĆNOST LJUDSKOSTI |                           

KAITLIN UGOLIK PHILLIPS 

ZSO 316.77 PHILL b  

LJUDSKI ROD : POVIJEST ČOVJEČNOSTI | 

RUTGER BREGMAN  

ZSO 008 BREGM lj  

 
Kaitlin Ugolik Phillips, američka novinarka i urednica, 
autorica je brojnih tekstova o pravu, ekonomiji,                 
empatiji, zdravlju i tehnologiji. U knjizi Budućnost      
ljudskosti: razvijanje empatije u svijetu opsjednutom 
tehnologijom bavi se pitanjem utjecaja suvremenih 
tehnologija, društvenih mreža, razvoja i primjene               
umjetne inteligencije i robotike te digitalnog svijeta na 
međuljudske odnose, osobito na jednu od temeljnih 
osobina koja nas čini ljudima - empatiju. Donoseći              
osobne priče te razgovore sa stručnjacima iz različitih 
područja, liječnicima, psiholozima, nastavnicima i           
novinarima, autorica nastoji potaknuti čitatelja na              
razmišljanje o napretku tehnologije te njezinoj                      
refleksiji na međuljudske odnose.  
 

Saznaj više o kompleksnoj temi međuljudskih odnosa s 
naglaskom na empatiji u današnjem svijetu visoke      
tehnologije, iz perspektive različitih struka! 

 
Rutger Bregman, nizozemski povjesničar i autor             
brojnih knjiga o povijesti, filozofiji i ekonomiji, u djelu 
Ljudski rod: povijest čovječnosti izražava vjeru u               
ljudsku dobrotu i altruizam koje uzima za polazište i 
temelj u postizanju istinskih i trajnih promjena u                
društvu u kojem živimo. Kompleksnu temu izraženu           
u naslovu knjige autor razrađuje vođen motivom              
ljudske dobrote koja je u srži čovjeka te sa stranica 
knjige pršti nada u ljudsku darežljivost, suradnju,             
ljubaznost, povjerenje u drugog - vrline koje svijet           
mogu učiniti mjestom po mjeri čovjeka. Promatrajući 
ljudski rod i čovječnost iz drugog ugla te dajući                    
optimističan pogled na čovjeka kao suštinski dobro 
biće, autor ovim redcima budi nadu u bolje sutra.  
 

Istraži ovu knjigu koja potiče na razmišljanje nastojeći 
u nama probuditi ono najbolje, ono što nas čini                    
ljudima!  



ISTINSKA LJUBAZNOST |                                 

HOUSTON KRAFT  

ZSO 159.9 KRAFT i  

DARUJ |                                                                     

MAGNUS MACFARLANE-BARROW  

ZSO 2 MACFA d  

 
Istinska ljubaznost: vodič za svakodnevno širenje l           
jubaznosti koja će nam pomoći promijeniti živote,             
osobne odnose i svijet oko nas, knjiga autora                        
Houstona Krafta, počiva na ideji da je ljubaznost u           
suvremenom svijetu potrebno učiti i širiti. Baveći se 
pitanjima kako poraditi na vlastitom djelovanju i                
postati istinski ljubazan, iskazati ljubaznost te                       
sudjelovati u izgradnji ljubaznijeg društva, autor                
čitateljima nudi pomoć u usavršavanju ovih socijalnih i 
emocionalnih vještina. Stavljanjem naglaska na                   
istinsku ljubaznost utemeljenu na empatiji i                        
sposobnosti sagledavanja iz tuđe perspektive kao               
izvora istinskih i velikih promjena, autor pokazuje kako 
unijeti promjene u vlastite živote i odnose te dati svoj 
doprinos boljem i ljepšem svijetu u kojem živimo. 

 

Podsjeti se koliko male geste ljubaznosti mogu biti           
važne i pročitaj ovo poticajno štivo! 

Magnus MacFarlane-Barrow, osnivač organizacije      
Marijini obroci koja hrani više od milijun i pol djece          
diljem svijeta, proglašen jednim od najutjecajnijih ljudi 
današnjice po izboru časopisa Time te CNN-ov “junak 
godine”, autor je knjige Daruj: ljubav i umijeće                    
velikodušna življenja. U knjizi, u koju je izlio svoje                
30-godišnje iskustvo humanitarnog rada tijekom kojeg 
je susreo brojne ljude koji su trebali ili pružali pomoć, 
autor preispituje razne stereotipe o humanitarnom     
radu i pružanju pomoći. Nastojeći čitatelju dati nit           
vodilju prema životu dublje radosti, autor konkretnim 
primjerima malih djela ljubavi progovara o                               
nesebičnosti, ljubavi i umijeću velikodušnog darivanja 
ispisujući štivo koje odiše dubokim uvjerenjem o tome 
kako humanitarna djelatnost može obogatiti i                      
promijeniti živote dobročinitelja i primatelja                           
dobročinstva nabolje.   
Proputuj stranicama ovog inspirativnog štiva koje će ti 
pokazati primjere djelotvorne ljubavi!  



ISTINSKA JE MOĆ U SLUŽENJU |                   

JORGE MARIO BERGOGLIO                    

ZSO 2 BERGO i  

 
 
Knjiga Istinska je moć u služenju nastala je iz                        
spisateljskog pera pape Franje, u vrijeme dok je                  
djelovao kao kardinal Jorge Mario Bergoglio. Nit                  
vodilja koja prožima njegovo cjelokupno pastoralno 
djelovanje dolazi do izražaja i u ovoj knjizi, a to je               
ljubav prema bližnjem i zajedništvo, sve u znaku                   
služenja, činjenja dobra drugima i za druge. Dijeleći s 
čitateljima svoja duhovna promišljanja i ističući moć 
služenja, papa nas poziva i daje nam poticaj da                     
budemo dionici izgradnje boljeg i humanijeg društva 
koje počiva na dobroti, ljubavi te međusobnom                    
služenju i pomaganju.  
 

Pročitaj knjigu pape Franje koja će ti pružiti uvid u                
njegova duhovna promišljanja o tome kako možemo 
izgraditi bolji svijet! 



Prosinac 2021. 


