Poruka nove predsjednice Hrvatskog čitateljskog društva

Poštovani članovi i članice Hrvatskog čitateljskog društva!
Na izbornoj skupštini održanoj u travnju 2014. godine u Zadru izabrano je novo predsjedništvo za
razdoblje od 2014. do 2016. godine. Zahvaljujem se na ukazanom povjerenju u ime Predsjedništva
kojeg čine: Kristina Čunović, predsjednica, Snježana Berak, prva dopredsjednica i Klaudija Ladan
Mandić, druga dopredsjednica. Velika nam je čast što možemo nastaviti dobar rad dosadašnjeg
vodstva s kojim i dalje namjeravamo nastaviti suradnju.

Plan je Društva i u idućem mandatnom razdoblju nastaviti s dosadašnjim aktivnostima. I dalje ćemo
informirati članove Društva o najnovijim događanjima u zemlji i svijetu, o istraživanjima i
projektima koji promiču čitanje i pismenost putem mrežne stranice www.hcd.hr, glasila Hrčak, Ebiltena http://hcdbilten.wordpress.com/, elektroničkom poštom kao i objavljivanjem kalendara
događanja. I dalje ćemo nastojati objavljivati glasilo Hrčak kako bismo vam prenosili informacije o
skupovima i aktivnostima ogranaka Društva. Podsjećam kako je za Društvo posebno važno u
vrijeme kada izostaje redovna potpora države redovito uplaćivanje članarine stoga pozivam sve
članove, pojedince i ustanove, da to redovito čine.

Jedan od planova Društva u naredne dvije godine je nastavak partnerske suradnje u provođenju
nacionalne kampanje za poticanje čitanja naglas djeci od rođenja "Čitaj mi!". Naime, Hrvatsko
čitateljsko društvo je zajedno s Hrvatskim knjižničarskim društvom, Hrvatskim pedijatrijskim
društvom, Hrvatskom udrugom istraživača dječje književnosti i UNICEF-om, a pod
pokroviteljstvom Ministarstva socijalne politike i mladih, pokrenulo prvu nacionalnu kampanju za
poticanje čitanja u obitelji, u želji da se kod roditelja, ali i cjelokupnog društva, razvije svijest o
važnosti čitanja. U godini dana od pokretanja kampanje organizirano je preko 300 događanja u
kojima je sudjelovalo oko 10.000 djece

i roditelja. Preko 1000 volontera sudjelovalo je u

provođenju aktivnosti kampanje i promicalo čitanje naglas djeci u dječjim vrtićima, školama,
obiteljskim centrima. Čitalo se u parkovima i na gradskim trgovima, pedijatrijskim ambulantama i
dječjim odjelima bolnica. Aktivnosti kampanje "Čitaj mi!" možete pratiti na mrežnim stranicama
www.citajmi.info i društvenim mrežama Facebook i Twitter. Prvi puta u Hrvatskoj mogli ste vidjeti
uz prometnice veleplakate koji promiču čitanje u obiteljima s malom djecom. Budući da svakom
djetetu treba omogućiti da mu se čita i razvijanje uz čitanje nastojat ćemo kontinuirano promicati
ranu pismenost i kulturu čitanja u obiteljima i time doprinijeti održivosti kampanje "Čitaj mi!".

Zahvaljujući iniciranju i pokretanju mnogobrojnih aktivnosti koji jačaju pismenost i kulturu čitanja

u Hrvatskoj, naše Društvo jedina je udruga iz Republike Hrvatske prihvaćena kao pridruženi partner
u projektu The European Literacy Policy Network - ELINET. Projekt je dvogodišnji i financira ga
Europska komisija u razdoblju od 01.02. 2014. do 31. 01. 2016. Ukupni fond je 4 milijuna eura, a
projektom koordinira Sveučilište u Kölnu. Kao predsjednica Društva svoja znanja i iskustva u
pokretanju nacionalne kampanje "Čitaj mi!" ugrađujem zajedno s drugim članovima ELINET-a u
oblikovanje europske kampanje za poticanje čitanja koja će biti službeno pokrenuta povodom
Međunarodnog dana pismenosti, 8. rujna 2015. Naime, svaki peti petnaestogodišnjak ili 75 milijuna
odraslih osoba u Europi ima poteškoća u čitanju i pisanju što im otežava pronalaženje posla,
socijalizaciju i inkluziju ograničavajući njihovo sudjelovanje u kulturnom i društvenom životu.
Hrvatskom čitateljskom društvu to je poticaj za organizaciju stručnog skupa "Rana pismenost i
poteškoće u čitanju" koji će se održati 8. rujna 2015. godine čime bi se priključili Europskoj
kampanji za poticanje čitanja i obilježili 20. obljetnicu postojanja naše udruge. Obzirom na
navedeno zamolili smo Ministarstvo kulture i cijenjenu ministricu dr. sc. Andreu Zlatar-Violić da
preuzme pokroviteljstvo/sufinanciranje skupa. Pozivam Ogranke da

se pojačano aktiviraju i

osmisle obilježavanje Međunarodnog dana pismenosti 2015. u lokalnim sredinama. Svi koji imate
volju, a ne znate kako, slobodno se obratite Predsjedništvu koje će pomoći da načinite prve korake.

Posebno veseli sve veći odaziv naših članova, ali i onih koji to još nisu, na naš foto-natječaj
"Smiješak...čitajte!" koji je prošle godine prigodom pokretanja kampanje "Čitaj mi!" naslovljen
"Smiješak.... Čitaj mi!". Na ovogodišnji 9. fotografski natječaj primili smo 25 fotografija, a
ocjenjivačka komisija izabrala je pobjedničke fotografije Igora Popovića, Maje Lončar i Monike
Reljić. Od ove godine uključili su se "Naklada Ljevak" i Hrvatski fotosavez. kao sponzori koji su
pobjednike natječaja darivali svojim izdanjima.

U narednom razdoblju nastavit ćemo raditi u Europskom odboru IRA-e (IDEC) te u Udruzi
europskih čitateljskih društava (FELA). Na radnom sastanku IDEC-a u siječnju 2015. godine
predstavit ćemo hrvatsku kampanju "Čitaj mi!" koju je Hrvatsko čitateljsko društvo kandidiralo za
nagradu International Reading Association Award for Innovative Reading Promotion in Europe kao
najinovativniji projekt u području promicanja rane pismenosti.

Također, nastavljamo djelovati u Povjerenstvu za izradu Nacionalne strategije za poticanje čitanja,
kojeg je imenovala ministrica kulture RH Andrea Zlatar Violić 18. veljače 2014. godine, a u kojem
u ime Hrvatskog čitateljskog društva aktivno djeluje Drahomira Gavranović. Zadaće Povjerenstva
su izrada Nacionalne strategije za promicanje kulture čitanja i poticanja navike čitanja, izrada
posebnog akcijskog plana za odgajanje i animiranje čitatelja najranije dobi, osmišljavanje posebnih

mjera koje uključuju brigu za hrvatsku književnost i autore, stvaranje pretpostavki za kritičko
čitanje književnih i neknjiževnih tekstova i druge. Nadamo se da će država donošenjem ove
Strategije trajno skrbiti o kulturi čitanja u smislu redovite analize promjena društvenog konteksta
čitanja, dosljedne podrške novim nacionalnim projektima te osiguranja financiranja, koordinacije i
evaluacije njihove provedbe.

Pred nama je još jedno aktivno i radno razdoblje. Pozivamo vas da nam se pridružite svojim
aktivnostima, savjetima i prijedlozima.

Kristina Čunović, viši knjižničar
predsjednica Hrvatskog čitateljskog društva (2014. - 2016.)

