Čitanje i odrastanje
Rijeka, 21.- 22. listopada 2016.
Državni stručni skup namijenjen školskim knjižničarima RH
Središnja proslava Međunarodnoga mjeseca školskih knjižnica

O skupu
Šesti samostalni stručni skup u organizaciji Hrvatske udruge školskih knjižničara,
povodom obilježavanja Međunarodnoga mjeseca školskih knjižnica, održat će se 21. i
22. listopada 2016. u Rijeci. Namijenjen je svim školskim knjižničarima Republike
Hrvatske i stručnjacima koji se bave školskim knjižničarstvom. Očekivani broj sudionika
je 120.
Predavači će biti ugledna imena s hrvatskih fakulteta, iz državnih ureda i neprofitnih
ustanova. Predavanja prvoga dana Skupa održat će se u Rijeci, a za drugi dan Skupa
predviđen je stručni izlet u okviru kojega je planiran posjet specijalnoj, spomeničkoj i
školskoj knjižnici te obilazak kulturnih znamenitosti.

Program Skupa
Petak, 21. listopada 2016., hotel Bonavia
9:30 – 10:30 Piće dobrodošlice i prijava sudionika, radni materijali na info pultu
HUŠK-a

Otvorenje Skupa
Himna
10:30 – 11:00Pozdravne riječi
Korina Udina, predsjednica Podružnice Hrvatske udruge školskih
knjižničara Primorsko-goranske županije, dopredsjednica Udruge

Vanja Jurilj, predsjednica Hrvatske udruge školskih knjižničara
Vojko Obersnel, gradonačelnik Grada Rijeke
Predstavnik/ica Primorsko-goranske županije

Radni dio Skupa
I. dio - Čitanje i odrastanje
11:00 – 11:40 Čemu još čitati, prof.dr.sc. Nikola Petković, Filozofski fakultet u
Rijeci, Odsjek za kulturalne studije
11:50 – 12:30 Čitalačka zrelost Hrvatske, Kristina Čunović, Hrvatsko čitateljsko
društvo, GK “Ivan Goran Kovačić”, Karlovac

12:30 – 14:00 Stanka - organizirani ručak za sudionike – restoran hotela Bonavia

II. dio - Iskustva čitanja
14:00 – 14:30 Čitanje, poučavanje i učenje, prof.dr.sc. Karol Visinko, Filozofski
fakultet u Rijeci, Odsjek za kroatistiku
14:30 – 15:00 Čitanje kroz gledanje, Theodor de Canziani, prof. Prva sušačka
hrvatska gimnazija u Rijeci
15:00 – 15:30 Iskustva čitanja i identiteti čitatelja u digitalno-medijsko doba,
doc.dr.sc. Hajrudin Hromadžić, Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek
za kulturalne studije
15:30 –16:00 Kako poticati čitanje ili „prevrednovanje svih vrijednosti“, Vanja
Jurilj, stručna suradnica knjižničarka u OŠ Antuna Mihanovića,
Zagreb, predsjednica Hrvatske udruge školskih knjižničara
16:00 – 16:30 Pitanja, rasprava, zaključci
16:30 – 16:50 Stanka - osvježenje
16:50 – Polazak na III. dio stručnog Skupa (Ispred hotela Bonavia)

III. dio - Čitanje grada
Rijeka 2020, Europska prijestolnica kulture,
Rijeka – Luka različitosti
Čitanje prošlosti za budućnost
17:00 – 17:45 Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka
- Guvernerova palača, „samo sudjelujući i vi postajete dio zanimljive priče, dio
prošlosti, ali više od toga – dio budućnosti“, dr. sc. Tea Perinčić, ravnateljica,
stručno vodstvo Denis Nepokoj, viša muzejska pedagoginja

18:00 – 19:00 – Prvi na svijetu - 150 godina Torpeda – Izložba svjetske i riječke
kulturne baštine, više od stotinu godina povijesti izuma i tehnološkog čuda kojim se
Rijeka proslavila u svijetu. Stručno vodstvo autori izložbe: Goran Pernjek i Ivo
Mileusnić

Večernji program: Grad različitosti - riječka alternativa
19:30 – 20:30 Botel Marina – organizirana večera
21.00 – 23.00 – koktel dobrodošlice - večernji program za sve školske knjižničare –
Knjižničarski party

Subota, 22. listopada 2016.
Učimo čitati grad - Stručni obilazak Rijeke tuRističkim autobusom
Polazak autobusa u 10.00 u centru grada
9:00 – 10:00 Specijalna knjižnica Art kina osnovana je kao knjižnica u sklopu javne
ustanove u kulturi Art-kina 2015. godine, ravnateljica Slobodanka Mišković, Ana
Šegrt programska suradnica
10:15 – 11:15 Spomenička knjižnica Mažuranić – Brlić – Ružić, Fondacija Matilda
Ružić, Villa Ružić, Čitanje i razumijevanje marginalija: stručno vodstvo skrbitelj
Theodor de Canziani. Knjižnica je spomenik kulture Republike Hrvatske od 1946.
godine. Knjižnicu stvaraju Ivan Mažuranić, hrvatski ban, Antun Mažuranić,
Matija Mažuranić, prvi hrvatski moderni putopisac, Vladimir Mažuranić, autor

prvog hrvatskog Pravno-povijesnog rječnika, Želimir Mažuranić i Ivana Brlić
Mažuranić.
11:30 – 12:30 Školska knjižnica Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci – 385.
obljetnica Sušačke gimnazije – školska knjižničarka Irena Šlosar i Theodor de
Canziani, prof.
12.45 – 13.15 Trsatska gradina - jedna od najstarijih fortifikacija u Hrvatskom
primorju u kojoj su sačuvana obilježja ranosrednjovjekovne gradogradnje i
najstarije marijansko svetište u Hrvatskoj s crkvom Blažene Djevice Marije te
franjevačkim samostanom.
14:00 – 16:00 organizirani ručak u gostioni Istranka, Opatija
16:00 - 17:00 Razgled parka Ville Angioline i Umjetničkog paviljona "Juraj Šporer"
17.30 - povratak u Rijeku

