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Izvještaj o radu Hrvatskog čitateljskog društva za 2014. godinu

Ime udruge: Hrvatsko čitateljsko društvo (HČD)
Predsjednica udruge (2014. - 2016.): Kristina Čunović
e-mail: hcd@hcd.hr 
Mrežna stranica: http://www.hcd.hr                 
Adresa: Ljudevita Šestića 1, 47000 Karlovac, Hrvatska
Tel.: +38547412377 / fax: +38547412371

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:

 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.

ELINET – uključivanje u projekt Europske komisije

Hrvatsko čitateljsko društvo jedina je hrvatska udruga uključena u projekt The European Literacy
Policy Network – ELINET. Kao pridruženi partner djeluje u okviru Tima 7 i analizira europske
primjere dobre prakse, osmišljava aktivnosti za podizanje svijesti o važnosti čitanja i pismenosti
(video-isječci,  letci,  veleplakati)  te  aktivnosti  povodom  Međunarodnog  dana  pismenosti  2015.
godine. Na internetskoj platformi http://www.eli-net.eu  kontinuirano će biti dostupne informacije o
ELINET-u i njegovim aktivnostima, izvještaji, primjeri opće prakse i alati za poticanje pismenosti.

14. izborna Skupština HČD-a

Izborna skupština Društva održala se u petak, 25. travnja 2014. u Gradskoj knjižnici u Zadru, s 
početkom u 12.00 sati. Skupština je najviše tijelo Društva, a čine ju predstavnici redovitih članova 
svih ogranaka, predstavnik pravne osobe, počasni i podupirajući članovi te predstavnici fizičkih 
osoba koje posredno ili neposredno sudjeluju u radu HČD-a. Nakon radnog dijela Skupštine 
održana su kratka izlaganja o projektima u koje se uključilo Hrvatsko čitateljsko društvo u 
dvogodišnjem razdoblju te najava teme stručnoga skupa povodom Međunarodnog dana pismenosti 
u rujnu 2014.
 Na Skupštini održanoj 25. travnja 2014. u Zadru izabrani su sljedeći članovi Predsjedništva za 
razdoblje 2014. – 2016:

 Kristina Čunović, predsjednica
 Snježana Berak, dopredsjednica
 Klaudija Mandić, dopredsjednica
 Vedrana Kovač Vrana, tajnica

Skupštinu  i  stručni  skup  "Čitateljske  grupe  i  klubovi  u  Hrvatskoj"  financijski  je  podržalo
Ministarstvo kulture s 15.000,00 kuna. 

http://www.eli-net.eu/
http://www.hcd.hr/
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Projekt ”Step by Step to Recovery: Bibliotherapy project for children in Bosnia and
Herzegovina who have lost parental care”

U Sarajevu je od 5. do 9. svibnja 2014. godine proveden program biblioterapije u liječenju trauma
kod  djece  i  mladih  počasne  članice  Hrvatskog  čitateljskog  društva  mr.sc.  Lijljane  Sabljak
prilagođen  za  potrebe  provedbe  u  SOS dječjem selu  u  Sarajevu.  Projekt  "Korak  po  korak  do
oporavka"  je  psiho-socijalan  program u kojem se koristi  biblioterapija  kao  jedna  od  pomoćnih
metoda liječenja čitanjem i knjigom. Biblioterapija je proces. To je vođeno ili ciljano čitanje koje
pretpostavlja individualan ili skupni rad. Kad se radi skupna biblioterapija, skupina je sastavljana od
onih koji imaju sličan problem. Zatim slijedi identifikacija, tj. pomoć čovjeku da se pronađe u liku
ili situaciji. Poslije ispitivanja te situacije, do same katarze, slijedi uvid, odnosno spoznaja rješenja
tog problema. 
Projekt  je  financiralo Međunarodno čitateljsko društvo (IRA) s 2500 $,  a  biblioterapija  koja je
provođena kroz 5 dana u SOS dječjem selu u Sarajevu sadržavala je 10 koraka kako bi djeca koja su
ostala  bez  roditeljske  skrbi  doživjela  utjehu  i  nadu.  Budući  da  Bosna  i  Hercegovina  nema
predstavnika  u  Međunarodnoj  čitateljskoj  udruzi,  Hrvatsko  čitateljsko  društvo  apliciralo  je  na
natječaj  IRA-e  kao  nositelj  projekta  u  suradnji  s  Legološkim  društvom  BiH  (LUBiH),  kojeg
predstavlja Oro Ibrišimović, te SOS dječjim selom BiH (http://www.sos-ds.ba/) kojeg predstavlja
Mersiha Kolčaković.

Stručni skup ”Čitateljske grupe i klubovi u Hrvatskoj”, 8. rujna 2014.

Povodom  Međunarodnog  dana  pismenosti  Hrvatsko  čitateljsko  društvo  već  tradicionalno
organiziralo  je  stručni  skup  u  suradnji  s  Knjižnicama  grada  Zagreba  i  Komisijom  za  čitanje
Hrvatskog knjižničarskog društva pod nazivom "Čitateljski klubovi i grupe u Hrvatskoj", 8. rujna
od 10 do 14,30 sati u Gradskoj knjižnici u Zagrebu (Odjel za djecu i mladež, Starčevićev trg 4). Na
skupu je sudjelovalo preko 100 sudionika - knjižničara, izdavača, pisaca i drugih kulturnih i javnih
djelatnika. Ovim skupom željelo se istaknuti dobrobit ovog jednostavnog načina rada koji potiče
članove čitateljskih klubova na druženje i konstruktivno provođenje slobodnog vremena, osnažuje
ljubav prema čitanju te smanjuje izolaciju u zajednici jer omogućuje ljudima sa sličnim temama i
problemima dublje i smislenije povezivanje u male čitateljske zajednice.
Sudionici skupa imali su priliku saznati kako osnovati i voditi čitateljski klub, a predstavili su se
čitateljski  klub mama iz  Bjelovara,  studentski  klubovi  iz  Rijeke,  virtualni  dječji  klub iz  Zadra,
čitateljski klub umirovljenika iz Zagreba, tinejdžerski čitateljski klub iz Vinkovaca te alternativni
čitateljski klub Bookse iz Zagreba kao primjeri dobre prakse.

Smiješak…čitajte! 2014.

Hrvatsko čitateljsko društvo organiziralo je 9. fotografski natječaj “Smiješak… čitajte!”. Foto-
natječaj ima za cilj istaknuti važnost te pozitivnu i zabavnu stranu čitanja i pismenosti. Natjecati su 
se mogli fotografi amateri bez obzira na dob s najviše tri rada koji su prikazivali osobu koja čita. 
Kriteriji za natječaj obuhvatili su maštovitost i kreativnost fotografskog rada te iskrenost doživljaja 
autora. Ocjenjivačku komisiju 9. foto-natječaja činile su Zlata Medak (Hrvatski fotosavez), Kristina
Čunović (Hrvatsko čitateljsko društvo) i Snježana Berak (Foto sekcija Bjelovar). Od ukupnog broja 
prijavljenih radova komisija je izabrala 3 pobjedničke fotografije autora Igora Popovića, Maje 
Lončar, Monike Reljić.
U fotografski natječaj “Smiješak…čitajte!” od 2014. godine uključila se “Naklada Ljevak” koja je 
pobjednike natječaja darivala svojim izdanjima te Hrvatski fotosavez.
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"Hrčak" br. 48-49, prosinac 2014.

Tijekom prosinca izdan "Hrčak", glasilo Hrvatskog čitateljskog društva, br. 48-49, prosinac 2014.
uz financijsku potporu Ministarstva kulture.  Ovaj tematski broj Hrčka sadrži izlaganja i primjere
dobre prakse sa stručnog skupa "Čitateljske grupe i klubovi u Hrvatskoj: stručni skup Zagreb, 8.
rujna 2014.", novosti iz Ogranaka, prikaze knjiga i istraživanja koja promiču čitanje i pismenost. 

Suradnja s nakladničkom kućom “Fraktura”

Nakladnička kuća Fraktura nastoji hrvatskome čitateljstvu ponuditi djela najboljih autora iz cijeloga
svijeta te objavljuju kvalitetnu beletristiku i publicistiku i jedan je od najvažnijih nakladnika u 
Hrvatskoj. Iz tog razloga je Hrvatsko čitateljsko društvo potpisalo partnerski ugovor o suradnji s 
Frakturom. 
S ciljem promicanja čitanja i popularizacije knjige Hrvatsko čitateljsko društvo potpisalo je Izjavu o
partnerstvu s nakladničkom kućom Fraktura. U Izjavi se HČD obvezuje redovito informirati svoje 
članove o najnovijim izdanjima Frakture putem elektroničke pošte, a Fraktura omogućuje 
članovima HČD-a popust od 25% na sva izdanja pod uvjetom naručivanja preko Hrvatskog 
čitateljskog društva. Navedene pogodnosti imaju samo pojedinačni članovi Društva, ne i pravne 
osobe (ustanove, knjižnice, udruge…). Knjige u izdanju Frakture članovi Društva mogu pogledati 
na internet stranici http://www.fraktura.hr/knjige/ , a popust ostvaruju jedino ako narudžbu pošalju 
na e-mail hcd.tajnica@gmail.com

Kandidatura IRA-i za najinovativniji projekt 2014. godine

Hrvatsko čitateljsko društvo kandidiralo je nacionalnu kampanju "Čitaj mi!" Međunarodnoj 
čitateljskoj udruzi (IRA) / IDEC-u za najinovativniji projekt promicanja čitanja u Europi. "Čitaj 
mi!" prva je nacionalna kampanja za promicanje čitanja naglas djeci od rođenja koja je pokrenuta 
pod pokroviteljstvom Ministarstva socijalne politike i mladih s ciljem poticanja roditelja i drugih 
odraslih da s čitanjem naglas djetetu započnu već od njegova rođenja kako bi čitanje postalo 
dijelom svakodnevnog ugodnog druženja roditelja i djece, te kako bi se stvorila posebna 
emocionalna veza između djeteta i odrasle osobe koja mu čita. Hrvatsko čitateljsko društvo 
partnerski osmišljava aktivnosti unutar kampanje, razvija ju, a Ogranci su pozvani da pružaju 
informacije o dobrobitima čitanja djeci od rođenja roditeljima, pedijatrima, odgojiteljima, 
političkim donosiocima odluka te medijima. Kampanja je prepoznata kao izvrstan primjer dobre 
prakse te ušla u finale, ali na žalost nije i dobila nagradu.

Nova mrežna stranica HČD-a www.hcd.hr 

S ciljem povećanja razine sigurnosti, kao i jednostavnosti održavanja gostujućih informacijskih 
servisa za krajnjeg korisnika, CARNet je redizajnirao uslugu Javni poslužitelj. Daljnje korištenje 
Public servisa moguće je isključivo kroz WordPress. Mrežna stranica Hrvatskoga čitateljskog 
društva stoga je oblikovana u WordPressu kako bi mogla biti postavljena na Javni poslužitelj 
CARNet-a. Novu mrežnu stranicu Hrvatskog čitateljskog društva izradio je Tihomir Marojević iz 
vinkovačkog ogranka kako bi bila prilagođena CARNetovim zahtjevima.

Informacijski e-Bilten HČD-a https://hcdbilten.wordpress.com/ 

E-Bilten nastao je 8. rujna 2011. godine iz potrebe za jednostavnijom komunikacijom s članovima
Hrvatskog čitateljskog  društva,  bržom i  češćom razmjenom korisnih  informacija  te  primjerima
dobre prakse. Hrvatsko čitateljsko društvo se svojim e-Biltenom zalaže za uporabu novih medija u
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promicanju  i  poticanju  čitanja  i  razvoju  svih  vrsta  pismenosti.  Autorica  koncepcije  je  Ana
Sudarević. E-Bilten za članove i sve zainteresirane stvara novo Uredništvo u sastavu: Tea Čonč,
Marinko Polović,  Kristina  Čunović,  Ana Sudarević  koji  predstavljaju  rad  Društva  i  za  članove
prikupljaju  vijesti  i  istraživanja  o  čitanju  i  knjigama,  informacije  o  hrvatskim  čitateljskim
klubovima te kratke književne preporuke.  S lijeve strane bloga nalaze se pojedine rubrike,
događanja i važni datumi iz kalendara HČD-a, Goodreads listu HČD-a kao preporuke za čitanje te
druge  zanimljive  blogove.  Format  e-Biltena  razvijat  će  se  ovisno  o  interesu  i  angažiranosti
suradnika stoga su svi članovi HČD-a pozvani na suradnju! (kontakt: tea.conc@gmail.com)

Report on the work of the Croatian Reading Association in 2014. - Summary

The Croatian Reading Association is a nongovernmental, not-for-profit and voluntary association 
whose mission is to encourage, research and promote reading and literacy. The CroRA gathers 
approximately 250 members who are mostly librarians, teachers, university professors, pedagogues,
special education teachers, psychologists, writers, publishers, students etc. They all actively work 
promote CroRA’s goals:

 to promote and encourage reading and literacy at all levels
 to raise awareness about the importance and impact of reading and literacy,
 to promote and develop optimal level of literacy and reading skills of every individual,
 to provide an open forum for the exchange of experiences and ideas,
 to facilitate professional development.

Activities:
 preparing of Association’s review "Hamster" (Hrčak) http://hcd.hr/?sel=20 
 organizing different activities for the celebration of the International Literacy Day:

 Conference on the occasion of the International Literacy Day, on the September 8th 
more than 100 participants will attend the conference

 Annual photography contest "Smile... while reading!" for the best photography of a 
person reading (winning photographs will be publish on the CroRA’s website, in 
newsletter and promotional material – bookmarks, brochures etc.) has become very 
popular since it was organized for the first time and the winners are awarded with a 
selection of books

 CroRA redaction regularly publish news and other relevant information in the electronic 
newsletter https://hcdbilten.wordpress.com 

 Participation in the organization of Month of Croatian Book (October 15th - 15th 
November)

 Mailing list for members who receive short information on reading activities in Croatia and 
worldwide. This regular monthly newsletters followed by a calendar that contains different 
anniversaries for famous writers, poets and books, dates of various happenings, book 
promotions and activities etc.

 CroRA members are involved on different levels in the organization of the first national 
campaign "Read to me!", promoting early reading aloud and encouraging parents and other 
adults to read out loud to children http://www.citajmi.info/campaign/ 

 Croatian Reading Association Proposal for International Reading Association Award for 
Inovative Reading Promotion in Europe: "READ TO ME!" - National campaign promoting 
early reading aloud

Campaign info:
Web site: www.citajmi.info
Facebook site: www.facebook.com/CitajMi

http://www.citajmi.info/campaign/
https://hcdbilten.wordpress.com/
http://hcd.hr/?sel=20
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Twitter: https://twitter.com/Citaj_mi 
Campaign coordinator: Kristina Čunović, Croatian Reading Association, President
Contact: info@citajmi.info
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