Zagreb, siječanj 2022.

IZVJEŠTAJ O RADU DRUŠTVA
ZA 2021. GODINU

Ime udruge: Hrvatsko čitateljsko društvo (HČD); eng. Croatian Reading Association (CroRA)
Predsjednica udruge (2020. - 2022.): Karolina Zlatar Radigović
E-mail: hcd@hcd.hr
Mrežna stranica: http://www.hcd.hr
Adresa: Šenoina 34, Zagreb, Hrvatska
Upravni odbor
Upravni odbor čine predsjednik, dopredsjednici i tajnik HČD-a, i najmanje tri predstavnika Ogranaka. Na
20. izbornoj Skupštini održanoj 18. rujna 2020. izabrani su sljedeći članovi UO za razdoblje 2020. – 2022.:
Karolina Zlatar Radigović, predsjednica
Snježana Berak, dopredsjednica
Margareta Matijević Kunst, dopredsjednica
Davorka Semenić Premec, tajnica
Kristina Čunović, Ogranak Karlovac
Marjana Janeš Žulj, Ogranak Križevci
Vinka Jelić Balta, Ogranak Čazma
Predsjedništvo
Karolina Zlatar Radigović, predsjednica
Snježana Berak, dopredsjednica
Margareta Matijević Kunst, dopredsjednica
Borna Udatny, tajnik (Davorka Semenić Premec, tajnica – razriješena dužnosti odlukom Skupštine)
Nadzorni odbor
Dušanka Vergić
Snježana Ercegovac
Miroslav Gakić
O Hrvatskom čitateljskom društvu: Hrvatsko čitateljsko društvo dobrovoljna je udruga, koja se bavi
poticanjem, istraživanjem i unapređivanjem čitanja i pismenosti. Društvo je osnovano sa svrhom:
o
o
o
o

www.hcd.hr

unapređivanja kvalitete izobrazbe čitanja i pismenosti na svim razinama,
razvijanja svijesti o utjecaju čitanja i važnosti pismenosti,
promicanja razvijanja onog stupnja pismenosti i čitateljskih sposobnosti, koje su u skladu s
jedinstvenim mogućnostima svakog pojedinca i
omogućavanja razmjene znanja i iskustava.

Hrvatsko čitateljsko društvo, Hrvatska knjižnica za slijepe, Šenoina 34/1, Zagreb, Hrvatska
hcd@hcd.hr
OIB 63858138148
MB 01338137
IBAN HR6524020061100790263

Akcije Društva:
1. Osmišljavanje i realizacija čitateljskih izazova u Godini čitanja. Čitajmo da ne ostanemo bez riječi!
najljepši je poziv bio na početku godine kojim je Vlada Republike Hrvatske podržala prijedlog
Ministarstva kulture i medija da se 2021. godina proglasi Godinom čitanja. Realizacija je to mjere
Akcijskog plana Nacionalne strategije poticanja čitanja, koju je Vlada usvojila 2017. godine, a koja
pridonosi razvoju kulture čitanja i omogućava što većem dijelu društva čitanje sa zadovoljstvom i
razumijevanjem. Kao doprinos Godini čitanja osmišljen je program Čitateljski izazovi HČD-a. Svaki
mjesec na mrežnoj stranici Društva (http://hcd.hr/djelovanje/akcije/citateljski-izazov/) kao i na
ostalim mrežnim mjestima HČD-a, objavili smo po jedan izazov u koji se mogu uključiti svi
zainteresirani ljubitelji čitanja. Misao vodilja u osmišljavanju naših izazova bila je činjenica da
čitanje, između ostaloga, pospješuje razumijevanje međuljudske komunikacije te povećava
emotivnu inteligenciju i toleranciju.
1. izazov počeli smo s Listom preporučenih književnih djela ljubavne tematike budući da je veljača
najpoznatija kao “mjesec ljubavi”. Djela, razvrstana u kategorije “Najmlađi”, “Djeca” i “Mladi i
odrasli”, odabrale su knjižničarke iz školskih i narodnih knjižnica.
2. izazov pod nazivom Čitam o njoj: čitajte i vi! – prijedlog naslova na temu žena u knjigama:
https://www.menti.com/jrnz5f4eap
3. izazov: Po koricama se knjiga poznaje: predlaganje i pohvale za dragu, lijepu, zanimljivu i
vrijednu naslovnicu u mjesecu travnju u kojem se obilježava Svjetski dan dječje knjige, Svjetski dan
knjige, Noć knjige te Svjetski dan grafičkog dizajna https://bit.ly/3ry6uH2
4. izazov: Čitamo druge, čitamo drugačije: prijedlog i pohvala posebno vrijedne knjige autora s
drugih kontinenata, pripadnike nacionalnih manjina u mjesecu svibnju u kojem se obilježava Dan
slobode medija, Dan Europske unije, Svjetski dan kulturne raznolikosti
http://linoit.com/users/KnjiznicaDubovac/canvases/%C4%8Citajmo%20druge%2C%20%C4%8Ditaj
mo%20druga%C4%8Dije
5. izazov: Knjige bez granica : uz Svjetski dan izbjeglica, 20. lipnja – Predloženi naslovi i autori
manje zastupljenih žanrova i iskustava u književnostima – knjige koje kroz svoje teme
osvješćuju/senzibiliziraju čitače da lakše prihvate izbjeglice/migrante i sve situacije u kojima se oni
nalaze u novim okolnostima https://bit.ly/3uFgJef
6. i 7. izazov: Smiješak… čitajte! – od 1. srpnja do 25. kolovoza 2021. godine traje tradicionalni
fotografski natječaj “Smiješak… čitajte!”. Ovo je šesnaesti po redu! Fotografski natječaj ujedno je i
naš novi Čitateljski izazov u Godini čitanja 2021. Poziv na izazov http://hcd.hr/2021/06/21/16-fotonatjecaj-smijesak-citajte/
8. izazov: Čitajmo domaće književnike – Na virtualnom panou “Čitajmo domaće književnike”
trebalo je napisati hrvatskog autora ili knjige koju bi preporučili drugima. Mjesec hrvatske knjige,
manifestacija kojoj se raduju svi ljubitelji čitanja, ali i svi koji su na bilo koji način povezani s
knjigama, tradicionalno započinje 15. listopada. Ovogodišnja tema glasi “Ajmo hrvati se s knjigom”.
Pozivamo vas da se aktivno uključite u Mjesec hrvatske knjige i “pohrvate” se s našim izazovima:
http://linoit.com/users/KnjiznicaDubovac/canvases/%C4%8Citateljski%20izazov%20za%20listopad
9. izazov: Čitajmo domaćice – Na virtualnom panou Čitajmo domaćice preporučeni naslovi
hrvatskih autorica.
http://linoit.com/users/KnjiznicaDubovac/canvases/%C4%8Citateljski%20izazov%20za%20studeni
10. izazov: Anotiraj i profitiraj – Bilo je potrebno prisjetiti se svojih najdražih knjiga ili knjige za koju
čitatelji misle da ju svi trebaju pročitati. Napisati anotaciju/preporuku za odabranu knjigu iz
kategorije lijepe književnosti duljine do 900 znakova. Od pristiglih radova izabrali smo 3
najmaštovitije i najkreativnija anotacije te ih nagradili ih vrijednim nagradama koje je osigurala
Školska knjiga.
www.hcd.hr
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2. Organizacija i realizacija 16. fotografskog natječaj “Smiješak… čitajte!” koji za cilj ima istaknuti
važnost te pozitivnu i zabavnu stranu čitanja i pismenosti. Za nagrade se pobrinula Školska knjiga
dok su 3 nagrađene fotografije postale i sastavni dio putujuće izložbe „Smiješak… čitajte!“
3. Obilježavanje Međunarodnog dana pismenosti, 8. rujna održavanjem i organizacijom stručnog
skupa pod nazivom Digitalna pismenost i strategije digitalne uključenosti i realiziran je u suradnji s
Hrvatskom knjižnicom za slijepe i Školskom knjigom u online okruženju. Zaključak skupa donosi
nam svijest o tome da je tehnologija veliki dio našeg života. Samim time vrlo je važno da budemo
digitalno pismeni da bi nam ta tehnologija bila od pomoći. Svjesni smo da će uskoro potrebno biti
digitalno pismen za 90 % zanimanja. Zato je vrlo važno odgajati digitalno pismene učenike i
studente, ali i nastavnike. Važno je primjenjivati nove načine učenja i čitanja na mreži i promijeniti
načine poučavanja. Tehnologija nam nudi nove mogućnosti što trebamo prihvatiti i iskoristiti za
bolju budućnost. Na skupu su izloženi razni novi načini na koji nam tehnologija može pomoći, a
Hrvatsko čitateljsko društvo sa svojim predstavnicima izrazilo je nadu da je bar neke nadahnulo za
nove ideje i pothvate. Time je jedan mali dio misije udruge izvršen. Prema evaluaciji skupa
možemo zaključiti da su sudionici bili vrlo zadovoljni te da su ih posebno inspirirali dr. sc. Boris
Jokić i Jeroen Clemens iz udruge ELINET. Posebno su zadovoljni što se uvijek prikažu primjeri dobre
prakse koje poslije profesori mogu koristiti u radu. Također su zadovoljni što se radi na
osvješćivanju problema digitalne pismenosti.
4. Organizacija virtualnog maratona čitanja „Minuta za čitanje“, 23. listopada kao središnjeg događaja
u Mjesecu hrvatske knjige. Akcija čitanja naglas, knjižnice poticanjem svojih korisnika da na
njihove adrese elektroničke pošte šalju svoje videozapise čitanja u trajanju od jedne minute.
Tekstovi (dijelovi priče, poezija, slikovnica…) trebaju biti povezani s temom MHK-a – Hrvatski autori
u Godini čitanja. Knjižničari mogu pomoći korisnicima da svoju snimku naprave u knjižnici. Cilj je
ove online akcije poticanje čitanja i pismenosti kroz popularizaciju čitanja iz užitka, kao temeljnog
preduvjeta za razvoj spomenutih vještina, ali i kao neizostavnog kulturnog sadržaja u životu
svakog pojedinca. Poziv je upućen svima bez ograničenja, osim minute kako bi što više sudionika
došlo do izražaja. Dana 23. listopada knjižnice će na svojim mrežnim stranicama, Facebooku,
Instagramu, Twitteru, Youtube kanalu objaviti pristigle videozapise uz obvezne ključne riječi:
#minutazacitanje #mhk #hcd
Priključivanje i sudjelovanje u akcijama koje nisu u organizaciji Društva:
1. „Svjetski dan čitanja naglas“, 3. veljače
2. „Čitam, dam, sretan sam!“ , 14. veljače
3. Sudjelovanje na Okruglom stolu na temu „Uloga profesionalnih udruga u studentskom životu“;
Organizator: Odjel za informacijske znanosti, Sveučilište u Zadru, 17. ožujka 2021. putem Zoom
platforme.
4. „Noć knjige“, 23. travnja
5. Međunarodni festival slikovnica „Ovca u kutiji“, 13. do 17. rujna 2021.
6. 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.
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Međunarodna suradnja:
HČD je član Međunarodne čitateljske udruge (International Literacy Association – ILA) te FELA – Federation
of European Literacy Associations. HČD ima predstavnika koji redovito sudjeluje na sastancima,
seminarima i konferencijama FELA-e, a to je od 2020. godine Margareta Matijević Kunst.
Zahvaljujući članstvu u ovim udruženjima članovi HČD imaju pravo sudjelovati u programima razmjene
stručnjaka u zemljama članicama te imaju pristup određenim elektroničkim inačicama časopisa.

Odnosi s javnošću:
Pratimo međunarodne trendove i redovito obavještavamo svoje članove putem e-Biltena, mrežne stranice
te na društvenim mrežama (FB, YT, Instagram, LinkedIn). Sudjelujemo na skupovima, izrađujemo Kalendar
obljetnica, izdajemo glasilo Društva „Hrčak“ i surađujemo s organizacijama, udrugama, izdavačima,
književnicima i ilustratorima.
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