OPERATIVNI PLAN ZA PROVEDBU KULTURNE STRATEGIJE GRADA PAZINA
ZA RAZDOBLJE OD 2012. DO 2016. GODINE
- OBRAZLOŽENJE 1._OSNOVA ZA DONOŠENJE OPERATIVNOG PLANA
Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj 03. studenog 2011. godine donijelo
je Kulturnu strategiju Grada Pazina za razdoblje 2012.-2016. godine.
Osnova za donošenje Operativnog plana za provedbu Kulturne strategije Grada Pazina
za razdoblje 2012.-2016. godine je Zaključak Gradskog vijeća Grada Pazina KLASA: 61201/11-01/34, URBROJ: 2163/01-03-02-11-9 od 03. studenog 2011. godine, kojim je naloženo
Upravnom odjelu za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti da izradi Operativi plan za
provedbu Kulturne strategije Grada Pazina za razdoblje 2012.-2016. godine..
2. TEMELJNA PITANJA KOJA TREBA UREDITI OVIM OPERATIVNIM PLANOM
Ovim se operativnim planom trebaju utvrditi aktivnosti sa konkretnim zadacima i
provoditeljima navedenih aktivnosti te definirati rokove, potrebna sredstva i odgovorne osobe
za njihovo provođenje.
U razdoblju od travnja do srpnja 2012. godine Upravni odjel za samoupravu, upravu i
društvene djelatnosti u suradnji sa zamjenicom Gradonačelnika Ines Kovačić Drndić i
ravnateljima gradskih ustanova u kulturi, izrađivao je prijedlog Operativnog plana Kulturne
strategije Grada Pazina za razdoblje 2012.-2016. godine. U Operativnom planu su na temelju
Sintetskog prikaza Strategije razrađene aktivnosti sa konkretnim zadacima i provoditeljima
navedenih aktivnosti te definirani rokovi i odgovorne osobe za njihovo provođenje.
3. RAZLOZI ZA DONOŠENJE OVOG OPERATIVNOG PLANA
Cilj ovog Operativnog plana je određivanje što konkretnijih smjernica za provođenje
Kulturne strategie Grada Pazina za razdoblje 2012.-2016. te utvrđivanje instrumenata za
evaluaciju rezultata tijekom provedbe i po isteku razdoblja predviđenog za njenu provedbu.

OPERATIVNI PLAN ZA PROVEDBU KULTURNE STRATEGIJE GRADA PAZINA
ZA RAZDOBLJE OD 2012. DO 2016. GODINE
R.BR.

AKTIVNOSTI

KONKRETNI ZADACI

PROVODITELJI

ROK

POTREBNI RESURSI
financijski

A

Ulaganje u infrastrukturu i opremu,
ulaganje u programe

1

Izrada plana nabave opreme i tehnike
(instrumenata, nošnji, razglasa, itd.) te
kont. ulaganje u njihovu nabavu
Prikupiti informacije o potrebama za 2013.
godinu
Prikupiti informacije o dugoročnim
potrebama
izrada plana nabave do 2016.
Nabava opreme za 2012/2013.
Nabava opreme u slijedećim godinama
prema planu

2

4

drugi

NAPOMENA

UOSUDD

30.09.'12.

UOSUDD, UOGFP

01.09.'13

Stručna suradnica za
kulturu
Stručna suradnica za
kulturu
Stručna suradnica za
kulturu
Pročelnici odjela

UOSUDD, UOGFP

kontinuirano

Pročelnici odjela

01.09.'12.
01.09.'12.

Omogućiti korištenje gradske
infrastrukture (prostora, opreme, itd.)
Voditi evidenciju o konkretnim potrebama
ustanova i udruga vezano za određene
manifestacije

3

UOSUDD, POU, GKP,
MGP, udruge
UOSUDD, POU, GKP,
MGP, udruge

ODGOVORNOST

UOSUDD, Ured Grada kontinuirano

Savjetnica za vođenje
projekata i manifestacija

Izrada plana (projekcije) ulaganja u
uređenje gradskih prostora za aktivnosti
udruga iz područja kulture po godinama
2013‐16

UOKSPP, UOGFP,
UOSUDD

31.10.'12.

Pročelnici odjela

Izrada plana (projekcije) financiranja
određenih kulturnih programa po godinama
2013‐16

UOSUDD, UOGFP

30.9.'12.

Pročelnik UOSUDD

Pružanje stručne pomoći osnivačima
poduzeća koja se bave nakladništvom i
knjižarstvom.

UOKSPP, UOGFP,
UOSUDD, udruge,
tvrtke

kontinuirano

Pročelnik UOSUDD

kontinuirano

Pročelnik UOGFP

Izrada plana (projekcije) višegodišnjeg
financiranja kulturnih programa

Inicirati osnivanje novih aktera vezanih
uz knjigu (nakladništvo i knjižarstvo)

Davanje olakšica kod širenja djelatnosti ili
osnivanja novih poduzeća koja se bave
nakladništvom i knjižarstvom

5

Unaprijediti rezidens program
(povećanje iskoristivosti i kvalitete)
Izrada plana rezidens programa po godinama Kuća za pisce ‐ progr.
kontinuirano
2013‐2016.
vijeće, GKP, UOSUDD

Programsko vijeće Kuće
za pisce

Unaprijediti program boravka rezidenta
(korisnika "Kuće za pisce")

Programsko vijeće Kuće
za pisce ‐ Operativni tim

Unaprijediti PR programe Kuće za pisce
Priprema novog ili proširivanje postojećeg
projekta koji sadrži i rezidens program te
njegovo prijavljivanje na buduće Natječaje
Programa Culture
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Programsko vijeće Kuće
za pisce ‐ Operativni tim

Kuća za pisce ‐ progr.
vijeće, GKP, POU,
Ured Grada, UOSUDD,
UOGFP

2014.

UOGFP, UOSUDD

2012.

namjenska
sredstva iz
Proračuna GP

kontinuirano

namjenska
sredstva iz
Proračuna GP

kontinuirano

MKRH,
donacije,
vlastita
sredstva

Programsko vijeće Kuće
za pisce, Organizacijski
odbor MSI

Poticati programe prevođenja i
izdavaštva
Poticanje prevoditeljske i izdavačke
djelatnosti (Istrakonske zbirke, Zbirke
fantastične književnosti, Pazinskog
memorijala te dr. izdavačkih i prevoditeljskih
projekata)
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Kuća za pisce ‐ progr.
kontinuirano
vijeće, GKP, UOSUDD
Kuća za pisce ‐ progr.
kontinuirano
vijeće, GKP

Organiziranje sajma pazinske knjige

POU, GKP, MGP,
nakladnici, UOSUDD,
odg.obraz ustanove

Kandidiranje programa prevođenja i
izdavaštva na natječaje MKRH i IŽ

POU, GKP, MGP,
udruge, nakladnici,
UOSUDD

Poticati pojavnost Pazina kao teme u
literaturi
Objava književnih natječaja u sklopu već
postojećih manifestacija vezanih uz knjigu sa GSSJD i druge, obraz.
temama vezanim uz Pazin (objava Natječaja Ustanove, POU, GKP, 09.‐'12. 2012
Esej o biskupu Dobrili u sklopu Božićnog
UOSUDD, udruge
sajma pazinske knjige 2012.)
Bajka o potonulim zvonima = La fiaba delle
campane sommerse ‐ objavljivanje slikovnice
Daniela Načinovića (tema: zvona koja se

GKP i MGP

10. 2012.

Ćakula ‐ zbirka poezije pazinskih
autora/autorica

GKP

10. 2013.

Objavljivanje knjige pazinskog
autora/autorice ili knjige koja je tematikom
vezanauz Pazin i Pazinštinu

GKP

kontinuirano

čuvaju u MGP)

Proračun GP ‐
namjenska
sredstva za
organizaciju
sajma
MKRH,
donacije,
vlastita
sredstva
MKRH,
donacije,
vlastita
MKRH,
donacije,
vlastita
sredstva

Pročelnik UOSUDD

hol Spomen
doma ,
Štandovi,
ozvučenje

Ravnateljica POU

Ravnatelji ustanova

Predsjednik pododbora
za esej ‐ Program
obilježavanja 200. god. J.
Dobrile

Ravnateljica GKP

Ravnateljica GKP

Ravnateljica GKP

ZT,

B
8

9

Podići svijest o vrijednosti kult.baštine,
povećati vidljivost kult.baštine, razviti
kult.turizam
Valorizacija kulturne baštine kroz
stručne studije
Uključivanje većeg broja stručnih studija o
nepokretnim, pokretnim i nematerijalnim
kulturnim dobrima u godišnje programe
rada.

MGP, DAPA, EMI,
UOGFP, UOSUDD

Priprema i prijavljivanje projekata čiji su
sastavni dio stručne studije na natječaje
nadležnih ministarstava, županije, EU, Regije
Veneto itd.

MGP, DAPA, EMI,
UOGFP, UOSUDD

Angažiranje stručnjaka koji će provoditi
stručne studije.

MGP, DAPA, EMI,
UOGFP, UOSUDD

Poticati istraživanja o povijesti Pazina
(osobito književne povijesti)
Uključivanje više istraživanja o povijesti
Pazina u redovan program rada ustanova
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MGP, DAPA, EMI

MKRH donacije,
IŽ donacije,
kontinuirano donacije Reg.
Veneto,
Proračun GP
MKRH donacije,
IŽ donacije,
2014.
donacije Reg.
Veneto
vlastita
sredstva,
Proračun GP,
2015.
donacije MKRH,
IŽ, Reg. Veneto
vlastita
sredstva,
kontinuirano Proračun GP,
donacije MKRH,
IŽ, Reg. Veneto

Ravnatelji ustanova

Ravnatelji ustanova

Ravnatelji ustanova

Ravnatelji ustanova

Sustavno provoditi PR programe koji se
odnose na kult. baštinu
Izrada i plasiranje letaka, brošura i dr. promo
TZ Pazin, EMI, MGP,
materijala o pokr. i nepokr. Kultur. baštini na
kontinuirano
turist.agencije i tvrtke
širem regionalnom području.

vlastita
sredstva,
donacije

Direktor TZSI

Izrada brošure "Pazinski kaštel i jama" na
talijanskom, engleskom, njemačkom i
ruskom jeziku

Grad Pazin, TZSI

vlastita
sredstva,
donacije

Direktor TZSI

Sastanak sa predstavnicima TZ Istre u Pazinu,
posebno one TZ na obali ‐ informacija i
prezentacija novih projekata i manifestacija,
predaja novih brošura

Grad Pazin, TZSI

2013.

svake godine u
sredstva TZSI
ožujku

Direktor TZSI

kontakti

Ugostiti novinare koji će pisati o kulturi
Grada Pazina ‐ pozvati 3‐4 novinara
(Hrvatska, Italija, Slovenija, Njemačka,
Austrija) jedan do dva puta godišnje na 2
dana u Pazin uz odgovornog domaćina. Prvi
dan: obilazak Pazinskog kaštela, jame i
pazinskog kraja (manifestacija pr. Dani meda,
J.Verne), zajednička večera; Drugi dan:
obilazak u dogovoru s općinama (svaki put
ciljano na 1 ili 2 lokacije)

Grad Pazin, TZSI

svake godine
periodično

Grad Pazin,
sredstva TZSI

Na web stranicama ustanova koje se bave
kulturnom baštinom ‐ Izrada i ažuriranje
dijelova posvećenih kulturnoj baštini.

MGP, EMI, DAPA

2013. na dalje

vlastita
sredstva,
donacije

Ravnatelji ustanova

kontinuirano

vlastita
sredstva,
donacije IŽ i
MKRH

Stručna suradnica za
kulturu

Sustavno informiranje medija o provođenju
programa zaštite kulturnih dobara
11

UOSUDD

Provoditi objedinjeni marketinški plan
koji se odnosi na kult. manifestacije i
baštinu
Povećanje broja programa u prostoru kaštela
POU, EMI, MGP,
i u drugim kulturnim dobrima (župnoj crkvi,
UOSUDD, TZ Središnje kontinuirano
franjevačkom samostanu) i koordinirano
Istre i TZ Grda Pazina
publiciranje i informiranje.
Potaknuti organizaciju i realizaciju barem dva POU i savjetnica za
koncerta godišnje u Franjevačkom
vođenje projekata i
samostanu u Pazinu
manifestacija

Redefinirati ulogu Kaštela i POU i staviti
ih u funkciju razvoja kult. turizma

bina,
ozvučenje,
rasvjeta

Direktor TZSI

Savjetnica za vođenje
projekata i manifestacija

polugodišnje

Savjetnica za vođenje
projekata i manifestacija

Potaknuti organizaciju i realizaciju barem dva mjesni odbori, župnici
i savjetnica za vođenje
koncerta godišnje u dvije župne crkve iz
polugodišnje
mjesnih odbora Grada Pazina (ne ponavljati
projekata i
isto mjesto dok se svi ne izredaju)
manifestacija

Savjetnica za vođenje
projekata i manifestacija

Osmisliti radio emisiju o kulturi i kult.
manifestacijama Grada Pazina koja bi išla
jednom mjesečno
12

domaćin
(vodič),
ugostiteljski
objekt
(aranžman
noćenje +
doručak,
zajednička
večera ),
automobil

UOSUDD, Radio Istra

2013.

Stručna suradnica za
kulturu

Uključivanje u godišnje planove ustanova,
korisnika prostora u kaštelu, više različitih
kulturnih sadržaja pored isključivo muzejske,
odnosno arhivske djelatnosti; združivanje
različitih aktivnosti ‐ izložbe s glazbenim ili
dramskim programom, ili prigodnim
sajmovima (pr. dobre prakse ‐ manifestacija:
Tradicijskom hranom protiv suvremenih
bolesti).

C

Povećati participaciju građana (osobito
mladih) u kulturnom stvaralaštvu, razviti
kulturne programe odgojnih i
obrazovnih ustanova

13

Organizirati participativne kult.
programe

MGP, EMI, POU,
UOSUDD

kontinuirano

Ravnatelji, pročelnik

Uvesti periodične (kvartalne/polugodišnje)
kolegije ravnatelja i pročelnika odjela kulture
te direktora TZ u Gradu Pazinu s ciljem
MGP, EMI, POU,
razmjene informacija ‐ izvještaj prošlih
UOSUDD, TZSI, TZ
događanja, prezentacija budućih uz
Pazin
mogućnost povećanja suradnje, koordinacija.
Mjesto: mala vjećnica GP, Prijedlog termina:
prvi ponedjeljak u mjesecu, 9:00 sati

od 01.09.'12.
na dalje

prostorija za Savjetnica za vođenje
sastanke GP projekata i manifestacija

Provođenje programa i projekata u kojima
će kaštel biti lokacija na kojoj će se provoditi
MGP, EMI, UOGFP,
združeno aktivnosti kulturnog i gospodarskog
UOSUDD
sadržaja (primjeri dobre prakse: Archeo.S.,
DJV)

kontinuirano

savjetnica za vođenje
projekata i manifestacija

2014.

Ravnateljica POU

POU preuzima ulogu koordinatora kulturnih
manifestacija

POU u suradnji s
ustanovama i
udrugama, UOSUDD

Veće uključivanje dj. vrtića i škola u
programe i aktivnosti kult. ustanova ‐
radionice…

POU, MGP, GKP, EMI,
kontinuirano
Vrtić i škole

Provesti sastanak sa ravnateljima odg.obr. I
kult. ustanova o prezentaciji kulturne
strategije, ovog operativnog plana s ciljem
povećanja participacije djece i mladih u kult.
programima

UOSUDD

studeni 2012.

Viši stručni suradnik za
odgoj i obrazovanje

Pročelnik UOSUDD

Dani otvorenih vrata Gradske knjižnice ‐
radionice, predavanja, prezentacije,koncerti
u sklopu Noći knjige i Mjeseca hrvatske
knjige
Dani otvorenih vrata POU Pazin ‐ uvesti
višednevnu manifestaciju s ciljem
prezentacije POU ‐ besplatne radionice,
audicije, predavanja, prezentacije,koncerti uz
prodaju knjiga
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GKP

kontinuirano

Ravnateljica GKP

POU Pazin

kontinuirano

Ravnateljica POU

Pripremiti i kandidirati projekte sa
edukacijskim sadržajima za apliciranje
projekata

UOGFP, UOSUDD i
Ured Grada u suradnji
s obraz. i kult.
ustanovama i
udrugama

2013.

Stručna suradnica za
kulturu

Izrada i apliciranje projekata s edukcijskim
sadržajima za vođenje kulturnih aktivnosti

UOGFP, UOSUDD i
Ured Grada u suradnji
s ustanovama i
udrugama

2015.

Stručna suradnica za
kulturu

Seminar za zborsko pjevanje i dirigiranje ‐
seminar će održati priznati profesor zborski
dirigent (B.Starc pr.) . Dvodnevni seminar ‐
Grad Pazin (UOSUDD)
ujutro radni dio s polaznicima seminara a
i Zbor Roženice,
drugi dio je rad sa zborom. Seminar će se
Hrvatski Sabor Kulture
održavati jednom godišnje. Polaznici plaćaju
seminar (cca 300,00kn) a zbor sudjeluje
besplatno.

2016.

honorar za
prostor
profesora,
(Zajednica
smještaj i hrana Talijana)

Predsjednik Zbora
Roženice

2016.

prostorije
honorar za
udruge ul.
profesora,
154. brigade
smještaj i hrana
HV

Predsjednik Folklornog
društva Pazin

Organizirati edukacijske programe za
voditelje aktivnosti i uopće poticati
edukacijske programe u kulturi

Seminar za folklorni ples i pjevanje ‐ seminar
će održati priznati folklorni koreograf .
Dvodnevni seminar ‐ ujutro je radni dio s
polaznicima seminara za folklorno pjevanje a
popodne rad na koreografiji s folklornim
ansambom. Seminar će se održavati jednom
godišnje.Polaznici plaćaju seminar (cca
300,00kn) a folklorni ansambl sudjeluje
besplatno.

Grad Pazin
(UOSUDD) i
Folklorno društvo
Pazin, Hrvatski
Sabor Kulture

Seminar za likovno stvaranje ‐ seminar će
održati priznati likovni umjetnik . Dvodnevni
Grad Pazin
seminar o određenoj tehnici. Seminar će se
(UOSUDD) i Likovno
održavati jednom godišnje.Polaznici plaćaju
društvo Pazin
seminar (cca 300,00kn) a članovi Likovnog
društva Pazin sudjeluju besplatno.

2016.

honorar za
prostor za
profesora,
seminar
smještaj i hrana

Predsjednik Likovnog
društva Pazin

Seminar zapuhače i voditelje limene glazbe ‐
seminar će održati uspješni voditelj limene
Grad Pazin
glazbe. Dvodnevni seminar o repertoaru,
glazbenoj pedagogiji i sl. Seminar će se
(UOSUDD) i Limena
održavati jednom u dvije godine.Polaznici
glazba Pazin
plaćaju seminar (cca 300,00kn) a članovi
Limene glazbe Pazin sudjeluju besplatno.

2016.

honorar za
prostor za
profesora,
seminar
smještaj i hrana

Predsjednik Limene
glazbe Pazin

POU Pazin, Gradska
knjižnica Pazin i
Grad Pazin
(UOSUDD)

2016.

honorar za
profesora,
smještaj i hrana

Ravnateljica GK Pazin

Predavanje za odgajatelje o važnosti čitanja u UOSUDD u suradnji
vrtićkoj dobi
sa vrtićem

2016.

honorar za
profesora

Ravnateljica vrtića

Predavanje za odgajatelje o važnosti likovnog UOSUDD u suradnji
i glazbenog izražavanja u vrtićkoj dobi
sa vrtićem

2016.

honorar za
profesora

Ravnateljica vrtića

Škola kreativnog pisanja/seminar za
književno stvaranje ‐ ideju predstaviti
ravnateljicama GK i POU koju dalje treba
razviti i realizirati
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Poticati djelovanje kluba mladih
(zaposliti profesionalnog koordinatora)
Pokrenuti inicijativu djelovanja kluba mladih
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UOSUDD, Gradski
savjet mladih

2016

Predsjednik Gradskog
savjeta mladih

Poticati samoorganiziranje mladih
Iniciranje novih kult. programa i aktivnosti

Gradski savjet mladih,
kontinuirano
UOSUDD

Ostvariti konkretniju suradnju s udrugom
Tirena u realizaciji Kazališnog kampa ‐ veća
financijska potpora, uključivanje većeg broja
sudionika iz Pazina, posebno edukatora koji
će stečena znanja prenositi u matičnim
ustanovama i udrugama.

UOSUDD u suradnji s
obrazovnim
ustanovama i
udrugama

Predsjednik Gradskog
savjeta mladih

Poticati kazališnu djelatnost (prema
stvaranju kazališta mladih)

2013.

Pročelnik UOSUDD

Organiziranje edukacijskih radionica za
POU s partnerima, u
različita područja ‐ glumu, razglas, rasvjetu,
suradnji s ustanovama
scenografiju, kostimografiju ‐kandidiranjem,
i udrugama, UOGFP,
sufinanciranjem i provođenjem partnerskih
UOSUDD
projekata
Aktivnosti na popularizaciji i davanju veće
medijske pozornosti postojećoj manifestaciji
SKAGI
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Ravnateljica POU

svibanj 2013.

Ravnateljica POU

Stimulirati kulturne aktivnosti u vrtićima
i školama
Objedinjavanje aktivnosti oko pojedinih
gradskih manifestacija (pr. Uz Božićni sajam
pazinske knjige vezati Natječaj za najbolji
esej na zadanu temu)

odg.obraz.ustanove,
ustanove u kulturi, 09.‐'12. 2012.
izdavači, UOSUDD,

Savjetnica za vođenje
projekata i manifestacija

Uključivanje vrtićkih i školskih grupa u
programe obilježavanja Dana grada, Rima,
Veselog prosinca, Sajma knjige…

od. Obraz.
ustanoveUred Grada, 2012. na dalje
UOSUDD

Stručni suradnik za odgoj
i obrazovanje

Povezivanje i umrežavanje s gradovima u
kojima djeluju Kuće za pisce. Razmjena
autora kroz stipendijske boravke.

POU, GKP, Kuća za
pisce

2014.

Suradnja s Goethe Institutom Zagreb na
principu razmjene hrvatskih i njemačkih
autora putem stipendijskih boravaka

Kuća za pisce (GKP)

kontinuirano

Grad Pazin,
MKRH, drugi
natječaji

Programsko vijeće Kuće
za pisce

Grad Pazin,
MKRH, drugi
natječaji

Programsko vijeće Kuće
za pisce

Poticati sudjelovanje vrtićkih i školskih
grupa u kult. životu (npr. kroz
sudjelovanje u manifestacijama)

D

Povećati broj književnih veza, umrežiti
sve aktere u kulturi, koordinirati
kulturne aktivnosti u Pazinu

20

Uključivanje u mreže (gradova
književnosti, književnih manifestacija,
itd.)

21

POU

2014.

Suradnja s Austrijskim kulturnim forumom
na principu razmjene hrvatskih i austrijskih
autora putem stipendijskih boravaka

Kuća za pisce (GKP)

kontinuirano

Suorganizacija gostovanja pisaca sa srodnim
ustanovama u više istarskih gradova

POU, GKP, udruge

kontinuirano

Ravnateljica POU

Poticati razmjenu književnih programa (s
gradovima u okolici)
Ravnatelji i voditelji

22

GKP

kontinuirano

Ravnateljica GKP

Povezivanje Gradske knjižnice Pazin sa
narodnim knjižnicama u Istarskoj županiji
korištenjem istog knjižničnog programa.

GKP

kontinuirano

Ravnateljica GKP

Osnivanje Zajednice kulturno umjetničkih
udruga Istarske županije ‐ Regione istriana

UOSUDD

2013

Predsjednik Zajednice
kulturno umjetničkih
udruga

UOSUDD, Ured Grada

2016

Pročelnik UOSUDD

Ostvarivanje suradnje između udruga i
ustanova u organiziranju manifestacija

POU, GKP, MGP,
udruge

kontinuirano

Savjetnica za vođenje
projekata i manifestacija

Pružanje infrastrukturne pomoći ustanovama
i udrugama u realizaciji programa

POU, GKP, MGP,
UOSUDD

kontinuirano

Pročelnik UOSUDD

kontinuirano

Stručna suradnica za
kulturu

kontinuirano

Stručna suradnica za
kulturu

kontinuirano

Savjetnica za vođenje
projekata i manifestacija

Uključivanje svih aktera (ustanova i
udruga) u mreže i aktivno sudjelovanje u
njima

23

Osnovati kult. agenciju Grada Pazina

24

Poticati intersektorsku suradnju u
organizaciji kult. projekata

25

Sudjelovanje u razmjenama programa u
obilježavanju Mjeseca knjige

Osnivanje kulturne agencije

Izrada kalendara kult. događanja
(koordinirati aktivnosti u vremenu i
prostoru)
Primjer pozitivne prakse ‐ izrada brošure
Pazin na dlanu
Kalendar kulturnih događanja (objedinjeno
za grad, ustanove, udruge)
Provoditi e‐pozivnice

TZ Pazin, POU
Ured Grada,
UOSUDD
TZ Pazin, POU
Ured Grada,
UOSUDD
Ured Grada

1. PERIOD (‐ 1.mj.2013.)
R.BR.

KONKRETNI ZADACI

PROVODITELJI

ROK

POTREBNI RESURSI
financijski

1

Prikupiti informacije o potrebama za 2013. godinu

2

Prikupiti informacije o dugoročnim potrebama

3

izrada plana nabave do 2016.

4
5

Izrada plana (projekcije) ulaganja u uređenje gradskih prostora za
aktivnosti udruga iz područja kulture po godinama 2013‐16
Izrada plana (projekcije) financiranja određenih kulturnih programa
po godinama 2013‐16

ODGOVORNOST

drugi

NAPOMENA

UOSUDD, POU, GKP,
MGP, udruge

01.09.'12.

Stručna suradnica za kulturu

UOSUDD, POU, GKP, MGP,
udruge

01.09.'12.

Stručna suradnica za kulturu

UOSUDD

30.09.'12.

Stručna suradnica za kulturu

UOKSPP, UOGFP,
UOSUDD

31.10.'12.

Pročelnici odjela

UOSUDD, UOGFP

30.9.'12.

Pročelnik UOSUDD

GSSJD i druge, obraz.
Ustanove, POU, GKP,
UOSUDD, udruge

09.‐'12.
2012

Proračun GP ‐
namjenska
sredstva za
organizaciju
sajma

GKP i MGP

10. 2012.

MKRH, donacije,
vlastita sredstva

6

Objava književnih natječaja u sklopu već postojećih manifestacija
vezanih uz knjigu sa temama vezanim uz Pazin (objava Natječaja Esej
o biskupu Dobrili u sklopu Božićnog sajma pazinske knjige 2012.)

7

Bajka o potonulim zvonima = La fiaba delle campane sommerse ‐
objavljivanje slikovnice Daniela Načinovića (tema: zvona koja se
čuvaju u MGP)

8

Uvesti periodične (kvartalne/polugodišnje) kolegije ravnatelja i
pročelnika odjela kulture te direktora TZ u Gradu Pazinu s ciljem
MGP, EMI, POU,
razmjene informacija ‐ izvještaj prošlih događanja, prezentacija
UOSUDD, TZSI, TZ Pazin
budućih uz mogućnost povećanja suradnje, koordinacija. Mjesto: mala
vjećnica GP, Prijedlog termina: prvi ponedjeljak u mjesecu, 9:00 sati

od
01.09.'12.
na dalje

9

Provođenje programa i projekata u kojima će kaštel biti lokacija na
kojoj će se provoditi združene aktivnosti kulturnog i gospodarskog
sadržaja (primjeri dobre prakse: Archeo.S., DJV)

MGP, EMI, UOGFP,
UOSUDD

2012. na
dalje

savjetnica za vođenje
projekata i manifestacija

10

Objedinjavanje aktivnosti oko pojedinih gradskih manifestacija (pr. Uz
Božićni sajam pazinske knjige vezati Natječaj za najbolji esej na zadanu
temu)

odg.obraz.ustanove,
ustanove u kulturi,
izdavači, UOSUDD,

09.‐'12.
2012.

Savjetnica za vođenje
projekata i manifestacija

11

Uključivanje vrtićkih i školskih grupa u programe obilježavanja Dana
grada, Rima, Veselog prosinca, Sajma knjige…

odgojno obraz. Ustanove,
Ured Grada, UOSUDD

2012. na
dalje

Stručni suradnik za odgoj i
obrazovanje

12

Provesti sastanak sa ravnateljima odg.obr. I kult. ustanova o
prezentaciji kulturne strategije, ovog operativnog plana s ciljem
povećanja participacije djece i mladih u kult. programima

UOSUDD

studeni
2012.

Pročelnik UOSUDD

prostorija za
sastanke GP

Predsjednik pododbora za
esej ‐ Program obilježavanja
200. god. J. Dobrile

Ravnateljica GKP

Savjetnica za vođenje
projekata i manifestacija

održan sastanak, srpanj 2012;
dogovorene procedure

2. PERIOD: KONTINUIRANO
R.BR.

KONKRETNI ZADACI

PROVODITELJI

ROK

POTREBNI RESURSI
financijski

ODGOVORNOST

drugi

NAPOMENA

1

Nabava opreme za 2012./2013.

UOSUDD, UOGFP

01.09.2013.

Pročelnici odjela

1

Nabava opreme u slijedećim godinama prema planu

UOSUDD, UOGFP

kontinuirano

Pročelnici odjela

2

Voditi evidenciju o konkretnim potrebama ustanova i udruga
vezano za određene manifestacije

UOSUDD, Ured Grada

kontinuirano

Savjetnica za vođenje
projekata i manifestacija

3

Pružanje stručne pomoći osnivačima poduzeća koja se bave
nakladništvom i knjižarstvom.

UOKSPP, UOGFP,
UOSUDD, udruge,
tvrtke

kontinuirano

Pročelnik UOSUDD

4

Davanje olakšica kod širenja djelatnosti ili osnivanja novih
poduzeća koja se bave nakladništvom i knjižarstvom

kontinuirano

Pročelnik UOGFP

5

Izrada plana rezidens programa po godinama 2013‐2016.

Kuća za pisce ‐ progr.
vijeće, GKP, UOSUDD

kontinuirano

Programsko vijeće Kuće
za pisce

6

Unaprijediti program boravka rezidenta (korisnika "Kuće za
pisce")

Kuća za pisce ‐ progr.
vijeće, GKP, UOSUDD

kontinuirano

Programsko vijeće Kuće
za pisce ‐ Operativni tim

7

Unaprijediti PR programe Kuće za pisce

Kuća za pisce ‐ upravni
kontinuirano
odbor, GKP

8

Organiziranje sajma pazinske knjige

POU, GKP, MGP,
nakladnici, UOSUDD,
odg.obraz ustanove

kontinuirano

namjenska
sredstva iz
Proračuna GP

9

Kandidiranje programa prevođenja i izdavaštva na natječaje
MKRH i IŽ

POU, GKP, MGP,
udruge, nakladnici,
UOSUDD

kontinuirano

MKRH, donacije,
vlastita sredstva

10

Objavljivanje knjige pazinskog autora/autorice ili knjige koja
je tematikom vezanauz Pazin i Pazinštinu

GKP

11

Uključivanje većeg broja stručnih studija o nepokretnim,
pokretnim i nematerijalnim kulturnim dobrima u godišnje
programe rada.

MGP, DAPA, EMI,
UOGFP, UOSUDD

12

Uključivanje više istraživanja o povijesti Pazina u redovan
program rada ustanova

MGP, DAPA, EMI

13

Izrada i plasiranje letaka, brošura i dr. promo materijala o
TZ Pazin, EMI, MGP,
pokr. i nepokr. Kultur. baštini na širem regionalnom području. turist.agencije i tvrtke

Upravni odbor Kuće za
pisce

MKRH, donacije,
vlastita sredstva
MKRH donacije,
IŽ donacije,
kontinuirano
donacije Reg.
Veneto, Proračun
vlastita sredstva,
Proračun GP,
kontinuirano
donacije MKRH, IŽ,
Reg. Veneto
kontinuirano

kontinuirano

vlastita sredstva,
donacije

hol Spomen doma,
Štandovi,
ozvučenje

Ravnateljica POU

Ravnatelji ustanova
Ravnateljica GKP

Ravnatelji ustanova

Ravnatelji ustanova

Direktor TZSI

kontakti

14

Sastanak sa predstavnicima TZ Istre u Pazinu, posebno one TZ
na obali ‐ informacija i prezentacija novih projekata i
manifestacija, predaja novih brošura

15

Ugostiti novinare koji će pisati o kulturi Grada Pazina ‐ pozvati
3‐4 novinara (Hrvatska, Italija, Slovenija, Njemačka, Austrija)
jedan do dva puta godišnje na 2 dana u Pazin uz odgovornog
domaćina. Prvi dan: obilazak Pazinskog kaštela, jame i
pazinskog kraja (manifestacija pr. Dani meda, J.Verne),
zajednička večera; Drugi dan: obilazak u dogovoru s općinama
(svaki put ciljano na 1 ili 2 lokacije)

Grad Pazin, TZSI

svake godine
periodično

Grad Pazin,
sredstva TZSI

16

Sustavno informiranje medija o provođenju programa zaštite
kulturnih dobara

UOSUDD

kontinuirano

vlastita sredstva,
donacije IŽ i MKRH

17

Povećanje broja programa u prostoru kaštela i u drugim
kulturnim dobrima (župnoj crkvi, franjevačkom samostanu) i
koordinirano publiciranje i informiranje.

POU, EMI, MGP,
UOSUDD, TZ Središnje
Istre i TZ Grada Pazina

kontinuirano

18

Potaknuti organizaciju i realizaciju barem dva koncerta
godišnje u Franjevačkom samostanu u Pazinu

POU i savjetnica za
vođenje projekata i
manifestacija

polugodišnje

Savjetnica za vođenje
projekata i manifestacija

19

Potaknuti organizaciju i realizaciju barem dva koncerta
godišnje u dvije župne crkve iz mjesnih odbora Grada Pazina
(ne ponavljati isto mjesto dok se svi ne izredaju)

mjesni odbori, župnici i
savjetnica za vođenje
polugodišnje
projekata i
manifestacija

Savjetnica za vođenje
projekata i manifestacija

20

Uvesti periodične (kvartalne/polugodišnje) kolegije ravnatelja
i pročelnika odjela kulture te direktora TZ u Gradu Pazinu s
od 01.09.'12.
ciljem razmjene informacija ‐ izvještaj prošlih događanja,
MGP, EMI, POU,
UOSUDD, TZSI, TZ Pazin
na dalje
prezentacija budućih uz mogućnost povećanja suradnje,
koordinacija. Mjesto: mala vjećnica GP, Prijedlog termina:
prvi ponedjeljak u mjesecu, 9:00 sati

21

Provođenje programa i projekata u kojima će kaštel biti
lokacija na kojoj će se provoditi združeno aktivnosti kulturnog
i gospodarskog sadržaja (primjeri dobre prakse: Archeo.S.,
DJV)

22

Dani otvorenih vrata Gradske knjižnice ‐ radionice,
predavanja, prezentacije,koncerti u sklopu Noći knjige i
Mjeseca hrvatske knjige

Grad Pazin, TZSI

svake godine u
ožujku

sredstva TZSI

Direktor TZSI

domaćin (vodič),
ugostiteljski objekt
(aranžman noćenje
+ doručak,
zajednička večera ),
automobil

Direktor TZSI

Stručna suradnica za
kulturu
bina, ozvučenje,
rasvjeta

prostorija za
sastanke GP

Savjetnica za vođenje
projekata i manifestacija

Savjetnica za vođenje
projekata i manifestacija

MGP, EMI, UOGFP,
UOSUDD

2012. na dalje

savjetnica za vođenje
projekata i manifestacija

GKP

kontinuirano

Ravnateljica GKP

23

Dani otvorenih vrata POU Pazin ‐ uvesti višednevnu
manifestaciju s ciljem prezentacije POU ‐ besplatne radionice,
audicije, predavanja, prezentacije,koncerti uz prodaju knjiga

24

Iniciranje novih kult. programa i aktivnosti

25

Suradnja s Goethe Institutom Zagreb na principu razmjene
hrvatskih i njemačkih autora putem stipendijskih boravaka

26

27
28

Suradnja s Austrijskim kulturnim forumom na principu
razmjene hrvatskih i austrijskih autora putem stipendijskih
boravaka
Suorganizacija gostovanja pisaca sa srodnim ustanovama u
više istarskih gradova
Sudjelovanje u razmjenama programa u obilježavanju
Mjeseca knjige

POU Pazin

kontinuirano

Ravnateljica POU

Gradski savjet mladih,
UOSUDD

kontinuirano

Predsjednik Gradskog
savjeta mladih

Kuća za pisce (GKP)

kontinuirano

Grad Pazin, MKRH,
drugi natječaji

Programsko vijeće Kuće
za pisce

Kuća za pisce (GKP)

kontinuirano

Grad Pazin, MKRH,
drugi natječaji

Programsko vijeće Kuće
za pisce

POU, GKP, udruge

kontinuirano

Ravnatelji i voditelji

GKP

kontinuirano

Ravnateljica GKP

GKP

kontinuirano

Ravnateljica GKP

kontinuirano

Savjetnica za vođenje
projekata i manifestacija

kontinuirano

Pročelnik UOSUDD

kontinuirano

Stručna suradnica za
kulturu

kontinuirano

Stručna suradnica za
kulturu

Ured Grada

kontinuirano

Savjetnica za vođenje
projekata i manifestacija

MGP, EMI, POU,
UOSUDD

kontinuirano

Ravnatelji, pročelnik

29

Povezivanje Gradske knjižnice Pazin sa narodnim knjižnicama
u Istarskoj županiji korištenjem istog knjižničnog programa.

30

Ostvarivanje suradnje između udruga i ustanova u
organiziranju manifestacija

POU, GKP, MGP,
udruge

31

Pružanje infrastrukturne pomoći ustanovama i udrugama u
realizaciji programa

32

Primjer pozitivne prakse ‐ izrada brošure Pazin na dlanu

33

Kalendar kulturnih događanja (objedinjeno za grad, ustanove,
udruge)

POU, GKP, MGP,
UOSUDD
TZ Pazin, POU
Ured Grada,
UOSUDD
TZ Pazin, POU
Ured Grada,
UOSUDD

34

Provoditi e‐pozivnice

35

Uključivanje u godišnje planove ustanova, korisnika prostora
u kaštelu, više različitih kulturnih sadržaja pored isključivo
muzejske, odnosno arhivske djelatnosti; združivanje različitih
aktivnosti ‐ izložbe s glazbenim ili dramskim programom, ili
prigodnim sajmovima (pr. dobre prakse ‐ manifestacija:
Tradicijskom hranom protiv suvremenih bolesti).

3. PERIOD: 2013 ‐2016
R.BR.

KONKRETNI ZADACI

PROVODITELJI

ROK

POTREBNI RESURSI
financijski

ODGOVORNOST
drugi

NAPOMENA

UOSUDD, UOGFP

01.09.'13

Pročelnici odjela

Kuća za pisce ‐ progr. vijeće,
GKP, POU, Ured Grada,
UOSUDD, UOGFP

2014.

Programsko vijeće Kuće za
pisce, Organizacijski odbor
MSI

GKP

10. 2013.

Priprema i prijavljivanje projekata čiji su sastavni dio
stručne studije na natječaje nadležnih ministarstava,
županije, EU, Regije Veneto itd.

MGP, DAPA, EMI, UOGFP,
UOSUDD

2014.

5

Angažiranje stručnjaka koji će provoditi stručne
studije.

MGP, DAPA, EMI, UOGFP,
UOSUDD

2015.

6

Izrada brošure "Pazinski kaštel i jama" na
talijanskom, engleskom, njemačkom i ruskom jeziku

Grad Pazin, TZSI

2013.

vlastita sredstva,
donacije

Direktor TZSI

7

Na web stranicama ustanova koje se bave kulturnom
baštinom ‐ Izrada i ažuriranje dijelova posvećenih
kulturnoj baštini.

MGP, EMI, DAPA

2013. na
dalje

vlastita sredstva,
donacije

Ravnatelji ustanova

8

POU preuzima ulogu koordinatora kulturnih
manifestacija

POU u suradnji s ustanovama i
udrugama, UOSUDD

2014.

Ravnateljica POU

9

Pripremiti i kandidirati projekte sa edukacijskim
sadržajima za apliciranje projekata

UOGFP, UOSUDD i Ured Grada
u suradnji s obraz. i kult.
ustanovama i udrugama

2013.

Stručna suradnica za kulturu

10

Izrada i apliciranje projekata s edukcijskim
sadržajima za vođenje kulturnih aktivnosti

UOGFP, UOSUDD i Ured Grada
u suradnji s ustanovama i
udrugama

2015.

Stručna suradnica za kulturu

11

Seminar za zborsko pjevanje i dirigiranje ‐ seminar će
održati priznati profesor zborski dirigent (B.Starc pr.)
. Dvodnevni seminar ‐ ujutro radni dio s polaznicima
seminara a drugi dio je rad sa zborom. Seminar će se
održavati jednom godišnje. Polaznici plaćaju seminar
(cca 300,00kn) a zbor sudjeluje besplatno.

Grad Pazin (UOSUDD) i Zbor
Roženice, Hrvatski Sabor
Kulture

2016.

prostor
honorar za profesora,
(Zajednica Predsjednik Zbora Roženice
smještaj i hrana
Talijana)

1

Prikupiti informacije o dugoročnim potrebama

2

Priprema novog ili proširivanje postojećeg projekta
koji sadrži i rezidens program te njegovo
prijavljivanje na buduće Natječaje Programa Culture

3

Ćakula ‐ zbirka poezije pazinskih autora/autorica

4

MKRH, donacije,
vlastita sredstva
MKRH donacije, IŽ
donacije, donacije
Reg. Veneto
vlastita sredstva,
Proračun GP, donacije
MKRH, IŽ, Reg. Veneto

Ravnateljica GKP

Ravnatelji ustanova

Ravnatelji ustanova

12

Seminar za folklorni ples i pjevanje ‐ seminar će
održati priznati folklorni koreograf . Dvodnevni
seminar ‐ ujutro je radni dio s polaznicima seminara
za folklorno pjevanje a popodne rad na koreografiji s
folklornim ansambom. Seminar će se održavati
jednom godišnje.Polaznici plaćaju seminar (cca
300,00kn) a folklorni ansambl sudjeluje besplatno.

Grad Pazin (UOSUDD) i
Folklorno društvo Pazin,
Hrvatski Sabor Kulture

2016.

prostorije
udruge ul.
honorar za profesora,
154.
smještaj i hrana
brigade
HV

13

Seminar za likovno stvaranje ‐ seminar će održati
priznati likovni umjetnik . Dvodnevni seminar o
određenoj tehnici. Seminar će se održavati jednom
godišnje.Polaznici plaćaju seminar (cca 300,00kn) a
članovi Likovnog društva Pazin sudjeluju besplatno.

Grad Pazin (UOSUDD) i Likovno
društvo Pazin

2016.

honorar za profesora, prostor za Predsjednik Likovnog društva
smještaj i hrana
seminar
Pazin

14

Seminar zapuhače i voditelje limene glazbe ‐ seminar
će održati uspješni voditelj limene glazbe. Dvodnevni
seminar o repertoaru, glazbenoj pedagogiji i sl.
Grad Pazin (UOSUDD) i Limena
Seminar će se održavati jednom u dvije
glazba Pazin
godine.Polaznici plaćaju seminar (cca 300,00kn) a
članovi Limene glazbe Pazin sudjeluju besplatno.

2016.

honorar za profesora, prostor za
smještaj i hrana
seminar

15

Škola kreativnog pisanja/seminar za književno
stvaranje ‐ ideju predstaviti ravnateljicama GK i POU
koju dalje treba razviti i realizirati

POU Pazin, Gradska knjižnica
Pazin i Grad Pazin (UOSUDD)

2016.

honorar za profesora,
smještaj i hrana

Ravnateljica GK Pazin

16

Predavanje za odgajatelje o važnosti čitanja u vrtićkoj
UOSUDD u suradnji sa vrtićem
dobi

2016.

honorar za profesora

Ravnateljica vrtića

17

Predavanje za odgajatelje o važnosti likovnog i
glazbenog izražavanja u vrtićkoj dobi

UOSUDD u suradnji sa vrtićem

2016.

honorar za profesora

Ravnateljica vrtića

18

Pokrenuti inicijativu djelovanja kluba mladih

UOSUDD, Gradski savjet
mladih

2016

Predsjednik Gradskog savjeta
mladih

19

Povezivanje i umrežavanje s gradovima u kojima
djeluju Kuće za pisce. Razmjena autora kroz
stipendijske boravke.

POU, GKP, Kuća za pisce

2014.

Ravnateljica POU

20

Osnivanje Zajednice kulturno umjetničkih udruga
Istarske županije ‐ Regione istriana

UOSUDD

2013

Predsjednik Zajednice
kulturno umjetničkih udruga

21

Osnivanje kulturne agencije

UOSUDD, Ured Grada

2016

Pročelnik UOSUDD

Predsjednik Folklornog
društva Pazin

Predsjednik Limene glazbe
Pazin

