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IZVJEŠTAJ O RADU 2018. 

 

 

 

• Članovi HČD-a redovito objavljuju vijesti i druge relevantne informacije u 

elektroničkom biltenu https://hcdbilten.wordpress.com   

• Slanje mjesečnog biltena aktivnosti u Hrvatskoj i svijetu članovima (lista), nakon 

čega slijedi kalendar s bilješkama o obljetnicama poznati pisci, datumi raznih 

događanja, promocije knjiga, itd http://hcd.hr/kalendar/ 

• Organiziranje i održavanje stručnih skupova, predavanja i okruglih stolova, čiji je 

cilj podrška strategijama čitanja za nastavnike i profesore hrvatskog jezika, školske 

knjižničare i knjižničare narodnih knjižnica 

• Članovi HČD-a uključeni su na različitim razinama u organizaciji prve nacionalne 

kampanje Čitaj mi!, za promicanje ranog čitanja naglas i poticanje roditelja i drugih 

odraslih osoba za čitanje naglas djeci od rođenja, http://www.citajmi.info/campaign/ 

• Suradnja s HKD-om, NSK,  knjižnicama i knjižničarima, školama i županijskim 

školskim vijećima, udrugama u zajednici, izdavačima, književnicima, ilustratorima 

• Tiskanje majica i bedževa, naljepnica i letaka i plakata doniranim sredstvima u 

samostalnim akcijama  

• Međunarodni dan darivanja knjiga 14.2.- akcija Čitam, dam, sretan sam! 

prikupljanje slikovnica i knjiga za male libroteke, male slobodne knjižnice u 

pedijatrijskim ambulantama i bolničkim odjelima diljem Hrvatske 

• Otvaranje Slobodnih knjižnica na otvorenom i zatvorenim prostorima 

• Davanje podrške i poticanje na sudjelovanje u nacionalnoj kampanji za osobe s 

teškoćama čitanja i disleksijom I ja želim čitati  

• Ogranci svoju aktivnost ostvaruju kroz čitateljske grupe, organiziraju predavanja, 

susrete, obilježavanjem dana vezanih uz čitanje i pismenost... MHK, MDP... 

Pohvaljujem ovom prilikom splitski ogranak koji kroz svoj fb profil objavljuje 

redovito svoje aktivnosti, također i sisački, zatim karlovački i zagrebački. 

• Sudjelovanje predsjednice i ostalih članova na skupovima predstavljanjem HČD-a i 

prepoznatih djelotvornih programa za poticanje čitanja u Hrvatskoj 

• Suradnja sa izdavačkim kućama i nakladnicima u aktivnostima i akcijama 

promicanja čitanja od najranije dobi: Školska knjiga, Hrvatsko društvo književnika za 

djecu i mlade, Sysprint, Semafora, Ibis grafika, Mozaik knjiga 

• Suradnja s Hrvatskim društvom logopeda  
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• Organiziranje i sudjelovanje u obilježavanju 5. Obljetnice  Kampanje „Čitaj mi!“ u 

Splitu 

•  

• Suradnja u projektu „Knjige naših ulica“ financiranom od Europskog socijalnog 

fonda (od 2018. do 2020.) 

• Uređivanje FB profila HČD 

• Sudjelovanje u radu FELA – Federation European Literacy Associations, 

prevođenje dokumenata i izvještaja sa europskih stručnih skupova – Osnivanje FELA 

kao nasljednika IDEC (The International Development in Europe Committee);  

•  

• Festival slikovnice "Čuvari priča" - održan je 4. - 6. srpnja, uz sudjelovanje 

Hrvatskog čitateljskog društva – Ogranak Osijek i partnera festivala. Program 

obuhvaća izložbe ilustracija renomiranih umjetnika, predstavljanje slikovnica, susrete 

s ilustratorima i piscima, radionice s umjetnicima, predstave, performanse i brojne 

druge sadržaje.  

• Provođenje hrvatskog projekta Čitalački program za roditelje i djecu u 

kaznionicama programa za roditelje i djecu u suradnji s RODA (organizacija Roditelji 

u akciji) Čitalački program za zatvorenike i njihovu djecu koji je 2017. uveden u sve 

kaznionice i zatvore u Republici Hrvatskoj i trajat će tri godine. Program je nastavak 

pilot projekta koji je proveden u kaznionicama u Požegi, Glini i Lepoglavi te u 

zatvoru u Zagrebu, a koji je nagrađen Nagradom za inovativnu promociju čitanja u 

Europi 2017. na konferenciji u Madridu, a koju dodjeljuje najveća svjetska 

organizacija za promicanje pismenosti International Literacy Association. 

• Sudjelovanje na savjetovanju u Kölnu, Njemačka, koje je pod naivom Pismenost 

21.stoljeća: sudjelovanje-Uključenje-Jednakost organiziralo Sveučilište u suradnji s 

ELINET ( European Literacy Policy Network), predstavljen nagrađeni program 

• Sudjelovanje na Okruglom stolu na temu Pismenost - ključ uspjeha u 21. stoljeću  

povodom obilježavanja Dana Hrvatskoga srca  

• Izdavanje i tiskanje Hrčka br. 55/56 

• Aktivnosti uz proslavu Međunarodnog dana pismenosti 2018.: 

• Dogovor i priprema stručnog skupa Pismenost i učenje za održivi razvoj  u suradnji 

sa Goethe-Institut Kroatien, Školskom  knjigom Zagreb, a pod pokroviteljstvom i 

financijskoj podršci Ministarstva kulture 

• 13. foto natječaj Smješak ... čitajte! za najbolje fotografiranje osobe koja čita 

•  Izložba Smješak… čitajte! gostvala u Vinkovcima, Sisku, Rovišću, Čazmi, KGZ-

Savski gaj 

• Sudjelovanje kao partner u organizaciji 3. Međunarodnog festivala slikovnica Ovca 

u kutiji, Pazin, 11.-14. rujna 2018.  

• Predsjednica HČD-a kao članica organizacijskog odbora Mjeseca hrvatske knjige 

(15. listopad - 15. studeni 2018.) sudjeluje u kreiranju manifestacije, na njen prijedlog 

prihvaćeno je da ove godine HČD bude nositelj akcije 23.10. Danas ti čitam! 

• HČD sudjeluje kao podrška od samog početka u nacionalnom Natjecanju u čitanju 

na glas 

• HČD sudjeluje u vrednovanju prijava za dodjelu stimulacija autorima za najbolja 

ostvarenja na području književnog stvaralaštva. 

• Davanje potpore našim članovima koji upravo članstvo u HČD-u smatraju važnim 

pri stjecanju viših zvanja. 



•  

 

Svojim predanim radom samo dokazujemo kako smo već duboko u našim 

nastojanjima da svojim programima pismenost i čitanje približimo svim skupinama u 

društvu, kao i  da upravo održivim razvojem o kojem se u svijetu uvelike govori i 

implementira u programe, doprinesemo da i Hrvatska započne s primjenom. Stoga 

vjerujemo kako ćete prihvatiti naš izvještaj za 2018. godinu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snježana Berak, mag.bibl. 

 

                                                                                                     predsjecnica HČD-a 


