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Kuća za pisce – Hiža od besid 

Iva Ciceran, upraviteljica 

 

 

 

 

Izvješće o radu i angažmanu u Kući za pisce – Hiži od besid 

od srpnja do prosinca 2016. godine 

 

 

Temeljem Ugovora o djelu sklopljenog između Grada Pazina i Ive Ciceran, upraviteljice Kuće 

za pisce Klasa: 612-04/15-01/11 Ur.broj: 2163/01-01-01-16-4 od 1. veljače 2016. dostavljam 

Izvješće o poslovima upravljanja za razdoblje od 1.07. do 31.12.2016. godine. 

 

 

Na sjednici Programskog vijeća projekta Kuća za pisce – Hiža od besid utvrđen je program rada 

za 2016. godinu. 

U 2016. godini planirano je u Kući za pisce ugostiti nekoliko autora. Predviđeni su stipendijski 

boravci u trajanjju od 15 do 30 dana dana tijekom kojih će autori biti predstavljeni književnoj 

publici Istarske županije. Tijekom boravka od autora se očekuje da ostave neki pisani trag 

(forma i oblik ostavljeni su na izbor) s napomenom da je materijal nastao u Kući za pisce - Hiži 

od besid. Gostovanja autora dogovarat će se u skladu s obvezama samih autora, ali i kalendarom 

događanja koji će utvrditi Programsko vijeće Kuće za pisce.  

Voditelji razgovora s autorima tijekom književnih večeri bili bi Davor Šišović, novinar i 

publicist, Neven Ušumović, diplomirani knjižničar i predsjednik Programskog vijeća ili netko 

drugi koga predloži Programsko vijeće. 

Od siječnja do lipnja u Kući za pisce gostovali su: 

 Staša Aras – ožujak  

 Ana Đokić – travanj 

 Asja Bakić – svibanj 

 Ottó Tolnai – lipanj 

 

Od srpnja do prosinca u Kući za pisce gostovali su: 

• Ivana Bodrožić – srpanj 

• Kiersten Fuchs – kolovoz 

• Simone Veenstra – rujan 

• Lejla Kalamujić – listopad 

• Jelena Radan – studeni 

• Želimir Periš – prosinac 

 

Pregled gostovanja i književnih događanja 

 

Tijekom srpnja u Kući je boravila Ivana Bodrožić, dobitnica nagrade Edo Budiša za 2015. 

godinu. Kao upraviteljica dočekala sam gošću, brinula se o funkcionalnosti Kuće tijekom 

njezina boravka u Pazinu te urgirala po potrebi pri rješavanju tehnički pitanja vezanih uz 
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funkcioniranje interneta i slično. Kao domaćica gošću sam upoznala s Pazinom, kulturnim 

sadržajima u gradu i okolici. 

Tijekom boravka u Istri organizirano je i realizirano predstavljanje autorice publici 14. srpnja u 

Kući za pisce, a moderator je bio Davor Šišović.  

 

Tijekom kolovoza u Kući je boravila Kiersten Fuchs. Gostovanje ove njemačke autorice (živi u 

Berlinu) rezultat je višegodišnje suradnje Kuće za pisce i Goethe Instituta Zagreb.  

Kao i kod prijašnjih gostiju vodila sam računa da se gošća ugodno osjeća tijekom boravka u 

Pazinu.  

 

U rujnu je u Kući za pisce gostovala Simone Veenstra (Berlin), također stipendistica Goethe 

Instituta iz Zagreba. Autorica je sudjelovala u programu međunarodnog Festivala slikovnice i to 

na susretu s publikom u Kući za pisce te na Okruglom stolu. Moderatorica razgovora u Kući bila 

je Iva Ciceran.  

Kao domaćica gošću sam upoznala s Pazinom, kulturnim sadržajima u gradu i okolici te se 

trudila boravak učiniti što ugodnijim. 

 

Tijekom listopada u Kući je par dana boravila Lejla Kalamujić iz Sarajeva. Lejla je ovogodišnja 

dobitnica nagrade Edo Budiša te joj je nagrada uručena 25. listopada na književnoj večeri u 

Kući. Razgovor je moderirao Neven Ušumović. Kao i kod prijašnjih gostiju brinula sam se da 

sve funkcionira u redu te da se izvrše obveze prema gošći. 

 

Tijekom studenoga u Kući je par dana boravila Jelena Radan. Iako publici poznatija kao 

pjevačica, u Pazinu je mlađim čitateljima predstavila svoj roman Zeda. Osim u Pazinu, 

gostovala je u Labinu i Novigradu. Kao domaćica gošću sam upoznala s Pazinom te se trudila 

boravak učiniti što ugodnijim. 

 

Tijekom prosinca u Kući boravi Zadarski pisac Želimir Periš. Kao upraviteljica dočekala sam 

gosta te se brinula se o funkcionalnosti Kuće tijekom njegova boravka u Pazinu i urgirala po 

potrebi pri rješavanju tehnički pitanja vezanih uz funkcioniranje interneta, grijanje i slično. Kao 

domaćica gosta sam upoznala s Pazinom, kulturnim sadržajima u gradu i okolici. 

Tijekom autorova boravka u Istri organizirano je i realizirano predstavljanje autora publici 13. 

prosinca u Kući za pisce, a moderator je bio Davor Šišović. S publikom u Umagu druženje je 

zakazano za 19. prosinca. 

 

********** 

Ivica Prtenjača dobitnik je ovogodišnje Nagrade BOOKtiga koja se dodjeljuje načitanijoj 

književnici/književniku u istarskim narodnim knjižnicama, a dodjeljuje je Istarska županija. 

Nagrada za knjigu naslova Argentinski roman uručena mu je na ovogodišnjem festivalu 

pročitanih knjiga – BOOKtiga kojeg organizira Gradska knjižnica Poreč. U sklopu nagrade 

BOOKtiga dobitniku/dobitnici pripada i sedmodnevni boravak u Kući. 

Tijekom svibnja kontaktirala sam autora kako bi razmotrili mogućnost gostovanja u Kući za 

pisce i predstavljanja kako pazinskoj tako i svoj istarskoj publici. Prvotni dogovori da autor u 

studenom boravi u Pazinu nisu realizirani zbog obveza samog autora. Planira se gostovanje 

realizirati počekom 2017. godine.  
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Ostali poslovi i aktivnosti 

 

 

Tijekom razdoblja od srpnja do prosinca 2016. vodila sam računa da su svim gostima isplaćene 

stipendije / autorski honorari, kao i oni za promotore (isključujući mene kao upraviteljicu, jer su 

moje obveze regulirane gore navedenim ugovorom). Također sam vodila računa o prijavi gostiju 

iz drugih država u turističku zajednicu kako ne bi bilo problema oko boravka u Pazinu za one 

goste koji nisu rezidenti Republike Hrvatske. Vodila sam računa o održavanju Kuće čistom i 

urednom te da je svim gostima dostupno računalo i internetska veza, da funkcionira grijanje te 

sve ostalo. 

 

Program rada donesen je do sredine srpnja (temeljem sastanka Programskog vijeća Kuće za 

pisce) kako bi se programi Kuće za pisce – Hiže od besid mogli kandidirati na natječaje 

Ministarstva kulture RH i Istarske županije što je i učinjeno u srpnju i kolovozu.  

 

 

 

U izvještajnom razdoblju nastojalo se biti prisutno i vidljivo na društvenim mrežama. Ažurnim 

objavljivanjem informacija i fotografija, aktivnosti vezane uz Kuću za pisce bile su vidljive široj 

populaciji. 

 

 

Pazin, 14. prosinca 2016. 

 

 

Kuća za pisce – Hiža od besid 

Iva Ciceran, upraviteljica 


