
Europski tjedan mobilnosti, 16. – 22. rujna 
Svjetski dan bez automobila, 22. rujna 

 
 
Europski tjedan mobilnosti najmasovnija je inicijativa posvećena održivoj mobilnosti 
kojom se želi potaknuti građane da iskoriste svoj utjecaj na korištenje javnih prostora kako 
bi ih se učinilo ugodnijima za život. Tradicionalno se obilježava u razdoblju od 16. do 22. 
rujna. Temom ovogodišnjeg Europskog tjedna mobilnosti, koja glasi „Bolje veze“, nastoji se 
istaknuti i potaknuti sinergije između ljudi i mjesta koji nude svoju stručnost, kreativnost i 
predanost podizanju svijesti o održivoj mobilnosti i promicanju promjene ponašanja u 
korist aktivne mobilnosti, uz dosezanje i stvaranje veza između postojećih grupa i nove 
publike. Pet stupova „Boljih veza“ su ljudi, mjesta, paketi te planiranje i politika. 
 
Ovogodišnji promotivni video: 
https://www.youtube.com/watch?v=9jVp33pFDCA&t=16s  
 
Svjetski dan bez automobila svojevrsni je završetak Europskog tjedna mobilnosti. 
Posvećen je promicanju održivog kretanja i povećanja kvalitete života u urbanim 
sredinama, kada se šira središta brojnih europskih i svjetskih gradova, među kojima se 
nalaze i hrvatski gradovi, pretvaraju u pješačke zone. Prvi je put obilježen 1998. godine u 
Francuskoj, a svake godine poprima sve šire razmjere. Akciji se priključuju brojni europski 
gradovi, čak i zemlje koje nisu članice Europske unije. U pojedinim zemljama obilježava se u 
okviru Europskog tjedna mobilnosti. Ovaj dan služi oporavku gradova i jačanju svijesti 
javnosti o potrebi promjene obrazaca ponašanja koji bi bili u skladu sa zaštitom okoliša i 
poboljšanjem gradske pokretljivosti. Cilj je obilježavanja Svjetskog dana bez automobila 
poticanje da se na barem jedan dan oslonimo na druge oblike prijevoza i smanjimo 
onečišćenje, buku i opasnosti koje donose promet i transport. Smanjenje izloženosti 
onečišćenjima zraka iz prometnih izvora stvar je interdisciplinarne suradnje koja uključuje 
upravljanje prometom, urbano planiranje, nove tehnologije te suradnju sa sektorom 
zdravstva. Imajući u vidu sve navedeno, možda nas dan bez automobila potakne i ohrabri da 
promijenimo osobne navike i umjesto njih se počnemo koristiti javnim prijevozom te da 
počnemo više pješačiti i voziti bicikl. 
 
U svrhu zagovaranja knjižnične djelatnosti i knjižničarske profesije Zagrebačko 
knjižničarsko društvo i Radna grupa ZKD Biciklisti od 2014. godine organiziraju 
knjižničarske biciklijade. Razvijajući kulturu održive mobilnosti, cikloknjižničari su 
usmjereni na povezivanje knjižnica, razmjenu iskustava te stjecanje novih poznanstava 
neophodnih za ostvarivanje budućih suradnji. Sudionike upoznaju s prirodnom i kulturnom 
baštinom, zalažu se za zdrav način života i brigu o zajednici, promoviraju raznovrsne 
knjižničarske programe, stvaraju mrežu zagovaratelja knjige i knjižnica te kreiraju 
pozitivnu sliku o knjižničarima u javnosti. Grupa cikloknjižničara koja djeluje pri Društvu 
knjižničara Karlovačke županije svojim djelovanjem promiče važnost knjižnica i knjige te 
zdrav način života kroz bicikliranje kao održivi način kretanja koje čuva naše zdravlje i 
okoliš. 

https://www.youtube.com/watch?v=9jVp33pFDCA&t=16s

