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ZAGREB, 24. listopada 2007. – Udruga Zamisli predstavila je danas na Pučkom otvorenom
učilištu prvu audio Bibliju za slijepe osobe u Hrvatskoj. Projekt su predstavili Mirko Hrkač,
apsolvent na Katoličko-bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i slijepi član Udruge
Zamisli, Anton Šuljić, pomoćnik direktora Kršćanske sadašnjosti, Anto Mikić, glavni urednik na
Hrvatskom katoličkom radiju, Lejdi Oreb, jedna od devet čitača i Svjetlana Marijon, predsjednica
Udruge Zamisli.
Suglasnost za korištenje tiskanog izdanja Jeruzalemske Biblije dala je nakladnička kuća
Kršćanska sadašnjost, dok je Hrvatski katolički radio ustupio studio za njeno snimanje. Na
ovom projektu angažirano je čak devet čitača koji su volonterski odradili posao.
«Svaki čovjek u sebi nosi težnju za nečim dubljim, a ona se odnosi na želju za životom. Da bi
čovjek mogao živjeti i biti sretan i zadovoljan, potrebno mu je nešto što će ga uputiti u načine na
koje će to učiniti. U životu treba imati norme i poštivati ih. Za kršćane je to Sveto Pismo - Biblija,
knjiga vjere i morala. Za mene osobno Biblija je i knjiga života, jer govori o izvoru života, a to je
sam Bog Otac. Zbog toga sam osmislio i pomogao u realizaciji ovog projekta», izjavio je Mirko
Hrčak, voditelj projekta i apsolvent na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Udruga Zamisli pozvala je danas sve slijepe osobe da im se jave kako bi im za Božić poklonili
primjerak audio Biblije. Svi zainteresirani trebaju imati potvrdu o slijepoći koju izdaje njihova
matična udruga slijepih osoba. Potvrdu i zahtjev za ostvarivanje prava na besplatni primjerak
audio Biblije potrebno je poslati poštom na adresu: Udruga Zamisli, Ulica grada Vukovara 68,
10 000 Zagreb.
«Projekt smo nazvali «SOBA SUSRETA», a cilj nam je omogućiti svim slijepim osobama
samostalno preslušavanje i odabir željenih dijelova Biblije. Posebno nas raduje činjenica da će
ovo biti prvi audio zapis Biblije na hrvatskom jeziku» istaknula je Svjetlana Marijon, predsjednica
Udruge Zamisli.
Svi koji žele podržati ovaj projekt mogu donirati potrebna sredstva za nosače zvuka, snimanje i
distribuciju na žiroračun Udruge: 2484008 – 1103006621 kod Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagreb s naznakom za audio Bibliju za slijepe osobe.
Za dodatne informacije, molimo Vas da nam se javite na broj telefona: 091/ 6656 491 ili
elektroničkom poštom na svjetlana.marijon@gmail.hr.
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