IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM
JAVNOŠĆU
Naslov dokumenta
Stvaratelj dokumenta, tijelo koje
provodi savjetovanje
Svrha dokumenta

Koji su predstavnici
zainteresirane javnosti bili
uključeni u postupak izrade
odnosno u rad stručne radne
skupine za izradu nacrta?
Je li nacrt bio objavljen na
internetskim stranicama ili na
drugi odgovarajući način?

Ako jest, kada je nacrt objavljen,
na kojoj internetskoj stranici i
koliko je vremena ostavljeno za
savjetovanje?
Koji su predstavnici
zainteresirane javnosti dostavili
svoja očitovanja?

Prijedlog Nacionalne strategije poticanja
čitanja
Ministarstvo kulture
U razdoblju od 23. travnja do 20. svibnja 2015.
godine, svi su predstavnici zainteresirane
javnosti bili pozivani da dostave svoje načelne
primjedbe i prijedloge na cjelokupni tekst
Prijedloga Nacionalne strategije poticanja
čitanja, kao i konkretne primjedbe i prijedloge
na pojedine članke.
Ministarstvo kulture, Ministarstvo znanosti,
obrazovanja i sporta RH

Internetska stranice Vlade
X

Internetske stranice tijela
nadležnog za izradu nacrta
Neke druge internetske
stranice
Prijedlog Nacionalne strategije poticanja čitanja
bio je
objavljen na mrežnim stranicama
Ministarstva kulture u razdoblju od 23. travnja
2015. do 20. svibnja 2015. godine.
Očitovanja su dostavili: CARnet
Danijela Baćilo i 100 učenika
Dejana Kurtović
EU projekt Amores – Gordana Jugo
Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek –
Razvojna matična služba, Ljiljana Krpeljević
Hrvatska mreža školskih knjižničara – Ivana
Vladilo
Hrvatska udruga školskih knjižnica – Vanja Jurilj
Hrvatsko čitateljsko društvo – Kristina Čunović
Ines Krušelj – Vidas, OŠ Matije Gupca, Gornja
Stubica
Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“, Koprivnica
– Ljiljana Vugrinec
Knjižnice Grada Zagreba – Davorka Bastić
Komisija za knjižnične usluge za djecu i mladež
– Alka Stropnik
Komisija za pokretne knjižnice HKD – Iva Pezer
Krešimir Kalmar i Berislav Bilandžić
Martina Vičić Crnković- prof. mentor hrvatskoga

jezika
Nataša Švaco – stručna suradnica knjižničaraka
Nina Tadić – Gimnazija Fran Galović
Odsjek za informacijske znanosti Filozofskog
fakulteta J. J. Strossmayer u Osijeku, Snježana
Stanarević Katavić
Odsjek za informacijske znanosti Filozofskog
fakulteta J. J. Strossmayer u Osijeku, Ivana
Martinović
Projektni tim za provedbu projekta Boys reading
- Snježana Dimzov
Udruga Zdrava zona
Znanje - Silvija Sinković
Zrinka Dodig
Knjižnica i književno svratište ZVONA i NARI u
Ližnjanu
ANALIZA DOSTAVLJENIH PRIMJEDBI
U javnoj raspravi sudjelovalo je 25 pojedinaca/ udruga/ ustanova i sl. koji su dali
svoje mišljenje i primjedbe na Prijedlog Nacionalne strategije poticanja čitanja.
Sva pristigla promišljanja vrlo su vrijedan doprinos izradi strategije za poticanje
čitanja.
Najveći dio njih sadrži vrlo vrijedne prijedloge koje nije moguće izravno uvrstili u
tekst Strategije zbog toga što su previše specifični za dokument strateške prirode,
ali svakako ih treba uzeti u obzir tijekom procesa implementacije Akcijskog plana.
Primjedbe se mogu svrstati u nekoliko grupa. Najviše je očitovanja stiglo od knjižnica
(narodne knjižnice, školske knjižnice). S obzirom na to da se Strategija ne bavi
redovnim djelatnostima dionika kojima je promicanje čitanja dio svakodnevnog posla,
redovne djelatnosti takvih ustanova nismo posebno navodili u Strategiji. Pretpostavka
je da će veliki dio tih primjedbi biti obuhvaćen Strategijom hrvatskog knjižničarstva
2015. – 2020. koja je u izradi.
Prijedloge koji se odnose na SWOT analizu nismo uvažili zbog specifičnosti
postupka izrade SWOT analize koja je rezultat trenutne percepcije Radne skupine
(fokus grupe) vezano uz čitanje u Hrvatskoj i nije ju moguće naknadno mijenjati.
Ažurirali smo podatke koji su se promijenili u odnosu na vrijeme nastanka teksta
Prijedloga Nacionalne strategije poticanja čitanja (ožujak 2015.), a na koje smo
upozoreni.
Dio primjedbi odnosio se na specifične ciljeve i mjere. Uključili smo sve one
prijedloge koji podržavaju konzistenciju dokumenta.
Troškovi provedenog
Provedene aktivnosti vezane za savjetovanje o
savjetovanja
Prijedlogu Nacionalne strategije poticanja
čitanja nisu iziskivale financijske troškove.

