
   

Čitanje naglas – stručni skup povodom Međunarodnog dana pismenosti 2013. 

Hrvatsko čitateljsko društvo i Gradska knjižnica, KGZ 
pozivaju Vas na 

 
STRUČNI SKUP 

povodom obilježavanja 
Međunarodnoga dana pismenosti 

2013. godine 
 

Stručni skup održat će se 9. rujna 2013. godine u prostorijama Gradske knjižnice, Knjižnica grada 
Zagreba, Odjel za djecu i mladež, Starčevićev trg 4, Zagreb od 9:30 do 15:00 sati. 

 

Tema stručnog skupa:  „Čitanje naglas“. 
 
PROGRAM 
9.30 – 10.00   Okupljanje sudionika 

10.00 – 10.15   POZDRAVNE RIJEČI 

dr. sc. Drahomira Gavranović, predsjednica Hrvatskog čitateljskog društva 

Kristina Čunović, dipl. knjiž., predsjednica Komisije za knjižnične usluge za djecu i 
mladež pri HKD-u i predsjednica Karlovačkog ogranka HČD-a 

10.15 – 10.35   izv. prof. dr. sc. Ivanka Stričević, Sveučilište u Zadru – Čitajmo im od najranije 
dobi 

10.35 – 10.55  prim. mr. sc. Marija Radonić, dr. med. specijalist pedijatrije, Opća bolnica 
Dubrovnik – Rođeni za čitanje 

10.55 – 11.15  mr. sc. Alka Stropnik, Knjižnica Medveščak, KGZ – Glasno čitanje na odjelu 
za mlade 

11.15 – 11.35  Davorka Semenić Premec, dipl. knjiž., Knjižnica Savski Gaj, KGZ – Čitanje 
naglas na engleskom i njemačkom jeziku 

11.35 – 12.30   Pauza  

12.30 – 12.50   Snježana Berak, mag. bibl., Narodna knjižnica "Petar Preradović", Bjelovar – 
Programi za roditelje u knjižnici 

12.50 – 13.10  mr. sc. Ivana Bašić,  Balans centar za biblioterapiju – Važnost glasnog čitanja 
u čitateljskim grupama za mlade 

13.10 – 13.30  Kristina Čunović, dipl. knjiž., Karlovački ogranak HČD-a – Predstavljanje prve 
nacionalne kampanje za poticanje čitanja djeci od rođenja "Čitaj mi!" i 
projekta "Veseli ruksak za cijelu obitelj"  

13.30 – 14.00   Rasprava i zaključne riječi organizatora 

14.00 – 14.10  Proglašenje pobjednika natječaja za najbolju fotografiju pristiglu na natječaj 
HČD-a Smiješak...Čitaj mi! 

14.15 Predstavljanje knjige: Alka Stropnik. Knjižnica za nove generacije : virtualni 
sadržaji i usluge za mlade 

Međunarodni dan pismenosti (International Literacy Day) UNESCO-ova je inicijativa, čiji je cilj svake godine podsjetiti 
međunarodnu zajednicu na status pismenosti i obrazovanja odraslih na globalnoj razini. Ideja o obilježavanju 
Međunarodnoga dana pismenosti pojavila se u rujnu 1965. godine u Teheranu, na Svjetskoj konferenciji ministara 
obrazovanja, o temi iskorjenjivanja nepismenosti. Kao dan obilježavanja odabran je 8. rujan, a UNESCO je s 
obilježavanjem Međunarodnoga dana pismenosti počeo već sljedeće, 1966. god. 
 


