ZAPISNIK
14. GODIŠNJE / IZBORNE SKUPŠTINE
HRVATSKOGA ČITATELJSKOGA DRUŠTVA ODRŽANE
u Zadru, 25. travnja 2014.
sazvane na prijedlog predsjednice Hrvatskog čitateljskog društva, Drahomire Gavranović
(prema čl. 18 Statuta Hrvatskog čitateljskog društva)
Skupština je započela u 12.00 sati.
Skupštinu čine:
- predstavnici redovitih članova svih ogranaka: HČD ima ukupno 18 Ogranaka, na Skupštini
je zastupljeno ukupno 9 Ogranaka: Marinko Polović i Kristina Čunović (Ogranak HČD-a
Karlovac), Frida Bišćan (Ogranak HČD-a Sisak), Vinka Jelić-Balta (Ogranak HČD-a Čazma),
Lidija Zečević (Ogranak HČD-a Varaždin), Ivana Faletar-Horvatić (Ogranak HČD-a
Đurđevac), Žozefina Žentil Barić (Ogranak HČD-a Zadar), Sonja Tošić Grlač (Ogranak HČDa Čakovec), Snježana Berak (Ogranak HČD-a Bjelovar), Drahomira Gavranović (Ogranak
HČD-a Osijek), Loris Bučević-Sanvincenti i Mirta Šimić (Ogranak HČD-a Zagreb), Blanka
Bazina (Ogranak HČD-a Vinkovci),
- predstavnik pravnih osoba: Mate Juric (Odjel za informacijske znanosti)
- počasni i podupirajući članovi: nije bilo predstavnika
- predstavnik fizičkih osoba koje posredno ili neposredno sudjeluju u radu HČD-a: nije bilo
predstavnika
Za donošenje pravovaljane odluke potrebno je da je na sjednici Skupštine nazočna 1/2
članova Skupštine. Utvrđeno je ukupno 12 predstavnika članova s pravom glasa na Skupštini
čime je osiguran kvorum te je Skupština mogla započeti.
DNEVNI RED
Radni dio Skupštine
1. Prihvaćanje Dnevnog reda
2. Otvaranje Skupštine, pozdravi domaćina, izbor radnog predsjedništva.
3. Izbor Radnog tijela Skupštine (zapisničar, ovjerovitelji zapisnika).
4. Izvješće o radu Hrvatskog čitateljskog društva za razdoblje od 2012. do 2013. godine
(Predsjednica HČD-a).
5. Financijsko izvješće HČD-a za 2012. i 2013. godinu (Blagajnik HČD-a) i Izvješće
Nadzornog odbora (Predsjednica Odbora).
6. Donošenje Odluke o promjeni sjedišta Društva.
7. Donošenje Odluke o promjeni Izmjena i dopuna Statuta.
8. Razrješavanje dužnosti članova Predsjedništva: predsjednice, dopredsjednica, tajnika
i blagajnika, Upravnog odbora i Nadzornog odbora.
9. Izbor članova Predsjedništva, Upravnog odbora i Nadzornog odbora.
10. Program rada i financijski plan za razdoblje od 2014. do 2016. godine.
11. Donošenje Odluke o promjeni osobe ovlaštene za zastupanje Društva.
12. Izbor počasnih članova Hrvatskog čitateljskog društva.
13. Razno.
Stručni dio Skupštine

1. Kristina Čunović. Predstavljanje rezultata kampanje „Čitaj mi“
2. Ivana Faletar Horvatić. Predstavljanje rezultata manifestacije „Hlapić 2013.“
3. Snježana Berak. Prikaz stručnog skupa Hrvatskog čitateljskog društva povodom
Međunarodnog dana pismenosti 2013. godine

4. Drahomira Gavranović. Suradnja s Europskom komisijom i projekt ELINET

5. Mat Juric. Kvantitativne i kvalitativne metode primijenjene u komparativnom
istraživanju navika čitanja i kupovanja knjiga
6. Drahomira Gavranović. Izrada Nacionalne Strategije poticanja čitanja
7. Mirta Šimić, Ivana Kelava. Čitateljski klubovi Knjižnice Ivane Brlić Mažuranić u
stvarnom i virtualnom svijetu.
8. Žozefina Žentil Barić. "Od kluba čitatelja do čitateljskih blogova - iskustvo Gradske
knjižnice Zadar"
Radni dio Skupštine
Ad 1.
U predloženom Dnevnom redu zamijenjene su točke 2 i 3. Prijedlog Drahomire Gavranović
da se kao 12. točka Dnevnog reda uvrsti proglašenje počasnih članova HČD-a jednoglasno
je prihvaćen.
Ad 2.
Predsjednica otvara sjednicu Skupštine, pozdravlja prisutne i utvrđuje da Skupština ima
kvorum.
Za Radno predsjedništvo predložene su Loris Bučević-Sanvincenti, Davorka SemenićPremec i Blanka Bazina. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Ad 3.
Za zapisničara je predložena Lidija Zečević. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Za ovjerovitelje zapisnika javili su se Žozefina Žentil Barić i Mate Juric. Prijedlog je
jednoglasno prihvaćen.
Ad 4.
Predsjednica Drahomira Gavranović iznijela je Izvješće o radu Hrvatskog čitateljskog društva
za razdoblje od 2012. do 2014. godine (vidi prilog 1). Prikazivanje spota „Sretni s knjigom“ u
kojem su sudjelovali knjižničari i prikazivanje online baze članova HČD-a.
Izvješće o radu Hrvatskog čitateljskog društva za razdoblje od 2012. do 2013. godine
jednoglasno je prihvaćeno.
Ad 5.
Financijsko izvješće iznosi HČD-a za 2012. i 2013. te prvo tromjesečje 2014. godine iznosi
predsjednica Drahomira Gavranović jer se Marijana Špoljarić, blagajnica ispričala da ne
može prisustvovati Skupštini.
Loris Bučević-Sanvincenti u ime Nadzornog odbora izvještava da su financije dobro vođene i
daje prijedlog da se izvješće prihvati. Financijsko izvješće HČD-a za 2012. i 2013. godinu i
izvješće Nadzornog odbora jednoglasno je prihvaćeno.
Ad 6.
Predsjednica Hrvatskog čitateljskog društva Drahomira Gavranović obrazložila je članovima
da je potrebno promijeniti sjedište Hrvatskog čitateljskog društva zbog preseljenja
predsjednice u Karlovac.
Članovi su razmotrili prijedlog za promjenu i nakon rasprave u kojoj su bili upoznati s
prijedlogom promjene adrese sjedišta jednoglasno su donijeli
Odluku o promjeni
sjedišta Hrvatskog čitateljskog društva u Zadru, Ulica dr. Franje Tuđmana 24 i
i usvajanju nove adrese sjedišta Hrvatskog čitateljskog društva koja glasi Gradska knjižnica
„Ivan Goran Kovačić“, Ljudevita Šestića 1, 47000 Karlovac

Ad 7.
Predsjednica Hrvatskog čitateljskog društva Drahomira Gavranović obrazložila je članovima
da je potrebno promijeniti Statut Hrvatskog čitateljskog društva zbog preseljenja sjedišta
Hrvatskog čitateljskog društva u Karlovac. Članovi su razmotrili prijedlog za promjenu i nakon
rasprave u kojoj su bili upoznati s prijedlogom promjene Izmjena i dopuna Statuta
jednoglasno su donijeli
Odluku o promjeni
Izmjena i dopuna Statuta Hrvatskog čitateljskog društva od 27.04.2012.
i usvajanju Izmjena i dopuna Statuta Hrvatskog čitateljskog društva s danom 25.04.2014.
Ad 8.
Predloženo je razrješavanje dužnosti članova Predsjedništva, Upravnog i Nadzornog odbora.
Odluka o razrješenju jednoglasno je prihvaćena.
Ad 9.
Prema članku 20. Statuta glasovalo se za predsjednicu i dvije dopredsjednice, Upravni odbor
i Nadzorni odbor za razdoblje od 25.4. 2014. do 25.4.2016. godine.
Za novu predsjednicu predložena je Kristina Čunović, prvu dopredsjednicu Snježana Berak,
a drugu dopredsjednicu Klaudija Ladan. Loris Bučević-Sanvincenti pročitala je životopise
osoba predloženih za Predsjedništvo, istaknuvši da su za kandidaturu pristigle samo tri
prijave.
Na prijedlog članova Skupštine sukladno čl. 20 Statuta predloženi su
• Za predsjednicu HČD-a predložena je i jednoglasno izabrana Kristina Čunović za
razdoblje od 25.4. 2014. do 25.4.2016. godine koja je po položaju Predsjednica HČDa, Skupštine i Upravnog odbora.
• Za dopredsjednicu HČD-a predložena je i jednoglasno izabrana Snježana Berak za
razdoblje od 25.4. 2014. do 25.4.2016. godine.
•
Za dopredsjednicu HČD-a predložena je i jednoglasno izabrana Klaudija
Ladan za razdoblje od 25.4. 2014. do 25.4.2016. godine
•
Za članove Predsjedništva za razdoblje od 25.4.2014. do 25.4.2016. godine
predložene su i jednoglasno prihvaćene predsjednica Kristina Čunović,
dopredsjednica Snježana Berak, dopredsjednica Klaudija Ladan.
• Za članove Upravnog odbora za razdoblje od 25.4.2014. do 25.4.2016. godine
predloženi su i jednoglasno izabrani Kristina Čunović, predsjednica, Snježana Berak i
Klaudija Ladan dopredsjednice te predstavnici ogranaka HČD-a.
• Za članove Nadzornog odbora za razdoblje od 25.4. 2014. do 25.4.2016. godine
predložene su članice: Loris Bučević-Sanvincenti,Vinka Jelić i Marija Ivanović.
Skupština je jednoglasno prihvatila prijedlog za Nadzorni odbor.
Ad 10.
Program rada za razdoblje od 2014. do 2016. godine iznijela je nova predsjednica Kristina
Čunović. Planovi i ciljevi HČD-a za naredne dvije godine su nastavak partnerske suradnje u
provođenju nacionalne kampanje „Čitaj mi!“, redovito izlaženje časopisa Hrčak, pojačati
aktivnost ogranaka, nastaviti s obilježavanjem Međunarodnog dana pismenosti i najava tema
skupa za 2014. i 2015. godinu, nastavak sudjelovanja HČD-a u Povjerenstvu za izradu
Nacionalne strategije za poticanje čitanja te poticanje međunarodne aktivnosti.
Ad 11.

Skupština je jednoglasno potvrdila donošenje Odluke o promjeni osobe ovlaštene za
zastupanje Društva. Hrvatsko čitateljsko društvo zastupa u mandatnom razdoblju od 2014.2016. novoizabrana predsjednica Kristina Čunović.
Ad 12.
Na prijedlog Drahomire Gavranović, predloženo je da se oda priznanje najranijim članovima
HČD-a te se za počasne članove predlažu sljedeći: Loris Bučević-Sanvincenti, Ljiljana
Sabljak, Ivanka Stričević, Srećko Jelušić, Dijana Sabolović-Krajina.
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Ad 13.
Sonja Tošić Grlač ukazuje na problem ogranaka jer oni formalno ne postoji pa se ne mogu ni
koristiti sredstva za promicanje rada ogranaka. Predlaže da se pravno riješi status ogranaka.
Skupština je jednoglasno odlučila da bi se trebao čim prije riješiti status ogranaka.
Stručni dio Skupštine
Na stručnom dijelu Skupštine izloženo je ukupno osam izlaganja. Popis izlagača i tema:

1. Kristina Čunović. Predstavljanje rezultata kampanje „Čitaj mi“
2. Ivana Faletar Horvatić. Predstavljanje rezultata manifestacije „Hlapić 2013.“
3. Snježana Berak. Prikaz stručnog skupa Hrvatskog čitateljskog društva povodom
Međunarodnog dana pismenosti 2013. godine

4. Drahomira Gavranović. Suradnja s Europskom komisijom i projekt ELINET
5. Mat Juric. Kvantitativne i kvalitativne metode primijenjene u komparativnom
istraživanju navika čitanja i kupovanja knjiga

6. Drahomira Gavranović. Izrada Nacionalne Strategije poticanja čitanja
7. Mirta Šimić, Ivana Kelava. Čitateljski klubovi Knjižnice Ivane Brlić Mažuranić u
stvarnom i virtualnom svijetu.

8. Žozefina Žentil Barić. "Od kluba čitatelja do čitateljskih blogova - iskustvo Gradske
knjižnice Zadar"
Zapisnik sastavila: Lidija Zečević
U Zadru, 25.04 2014.
Predsjednica HČD-a
Drahomira Gavranović
__________________

Ovjerovitelji zapisnika:

Mate Juric
Žozefina Žentil Barić

