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Odgovor na upit od 24. kolovoza 2022.

Marija .........................@sabor.hr>
prima ja, Tajnik

Poštovana gospođo Šebalj,
Nastavno na Vaš upit putem e-maila od 24. kolovoza 2022. godine, ovim putem potvrđujemo da je
knjižnica Hrvatskoga sabora 23. lipnja 2020. godine kupila jedan (1) primjerak knjige Mediji i
medijske manipulacije - utjecaj internetskih portala na društvo i komentiranje čitatelja: problemi i
posljedice, nakladnika TKANICE d.o.o. čiji ste autor te da se taj primjerak knjige nalazi u fondu
Knjižnice Hrvatskoga sabora.
Srdačan pozdrav!
Marija Ćavar Sopta
Knjižnica Hrvatskoga sabora

HITAN upit - zamolba vezano za Knjižnicu Hrvatskog sabora
24.08.2022.  14:18 h
Arna Sebalj
prima tajnik

Poštovani,
dostavljam Vam kopiju maila upućenog prije pola sata na knjižnicu Hrvatskog Sabora.
Molim Vas najljepše ako mi hitno možete poslati neki pisani trag, dokument, potvrdu ili sl. vezano za
moju zamolbu.
Hvala Vam unaprijed i lijepi pozdrav!
S poštovanjem,
mr. sc. Arna Šebalj, dipl. iur.

Knjižnica Hrvatskog Sabora - HITAN upit za potvrdom ili sl. 13:37 h
Arna Sebalj
prima anamarija.nejasmic@gmail.com

Poštovana,
nakon jučerašnjeg telefonskog razgovora, a kako nema još uvijek danas reakcije s Vaše strane, molim
Vas da mi vezano za taj razgovor te obećano u njemu isto učinite, dostavite neki odgovor, potvrdu ili
slično iz čega je vidljivo kako ste jednu knjigu MEDIJI I MEDIJSKE MANIPULACIJE, utjecaj internetskih
portala na društvo i komentiranje čitatelja, problemi i posljedice - koje sam autor iz 2020. godine, u
izdanju TKANICE, d.o.o. ozujak 2020. - kupili za potrebe knjižnice od nakladnika tvrtke TKANICA d.o.o.
Knjiga je rezultat kroz sedam godina istraživanja komentiranja čitatelja po portalima i data je u
tiskaru u prosincu 2019.
Autorizirana je kod HAA .
Unaprijed Vam se zahvaljujem te molim da to učinite danas do kraja radnog dana.
Nadam se da neće biti problem. Za bilo kakav upit slobodno me nazovite.

Lijepi pozdrav!
S poštovanjem,
mr. sc. Arna Šebalj, dipl. iur.
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