Kuća za pisce – Hiža od besid
Iva Ciceran, upraviteljica

Izvješće o radu i angažmanu u Kući za pisce – Hiži od besid
od siječnja do lipnja 2015. godine

Temeljem Ugovora o djelu sklopljenog između Grada Pazina i Ive Ciceran, upraviteljice Kuće
za pisce Klasa: 612-04/14-01/09 Ur.broj: 2163/01-01-01-14-4 od 2. veljače 2015. dostavljam
Izvješće o poslovima upravljanja za razdoblje od 2.01. do 30.06.2015. godine.
Na sjednici Programskog vijeća projekta Kuća za pisce – Hiža od besid utvrđen je program rada
za 2015. godinu.
U 2015. 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:
 Edo Popović – siječanj
 Nataša Skazlić – veljača
 Nora Verde (Antonela Marušić) - ožujak
 Bekim Sejranović – travanj
 Bojan Krivokapić – svibanj
 Goran Skrobonja – lipanj

Pregled gostovanja i književnih događanja
Tijekom sječnja u Kući je boravio Edo Popović. Kao upraviteljica dočekala sam gosta, brinula
se o funkcionalnosti Kuće tijekom njegova boravka u Pazinu te urgirala po potrebi pri rješavanje
tehnički pitanja vezanih uz funkcioniranje interneta, grijanja. Kao domaćica gosta sam upoznala
s Pazinom, kulturnim sadržajima u gradu i okolici.
Tijekom boravka u Istri organizirano je i realizirano predstavljanje autora publici 13. siječnja u
Kući za pisce i u Umagu. Moderator je bio Neven Ušumović.
Tijekom veljače gošća Kuće bila je Nataša Skazlić. Brinući se za gošću upoznala sam ju sa
sadržajima koji su tijekom veljače održani u Pazinu te bila na usluzi za sva pitanja po pitanju

funkcioniranja Kuće. Gošći su organizirana čitanja u Pazinu (13. veljače) i Puli. Moderator je
bio Davor Šišović.
Tijekom ožujka u Kući je boravila Nora Verde (Antonela Marušić). I ona je imala dva književna
nastupa u Istri, ali oba u Pazinu. Prvi nastub bio je 10. ožujka u Kući gdje je publici predstavila
svoje književno stvaralaštvo. Moderator je bio Davor Šišović. Krajem ožujka autorica je
nastupala u cafe baru Bunker gdje je uz moderiranje u orgamnizaciji domaćina govorila o svom
aktivizmu na području borbe za prava LGBT populacije.
Kao i kod prijašnjih gostiju vodila sam računa da se gošća ugodno osjeća tijekom boravka u
Pazinu.
U drugoj polovici travnja u Kući za pisce boravio je Bekim Sejranović koji je već jednom bio
gost Pazina (gost Međunarodnog susreta izdavača kojeg je svojevremeno organiziralo Pučko
otvoreno učilište u Pazinu). Autor je pazinskoj publici predstavio svoj dosadašnji opus, a bilo je
i govora onovom romanu koje je već trebao biti objavljen. Književno druženje je održano
povodom Noći knjige 23. travnja u Gradskoj knjižnici Pazin. Moderatorice gostovanja bile su
Ovana Ujčić i Iva Ciceran. Suradnja je dogovorena s porečkom i umaškom knjižnicom pa je
autor gostovao i u ova dva istarska grada nakon gostovanja u Pazinu.
U svibnju je u Kući za pisce gostovao Bojan Krivokapić, dobitnik Nagrade „Edo Budiša“.
Tijekom svibnja bila sam na stipendijskom boravku u Berlinu pa nisam mogla biti prisutna na
druženju s autorom. Međutim, pripremljena je sva papirologija za isplatu stipendije i odrađena je
priprema za druženje s publikom te je isto provedeno tijekom mog odsustva. Književni susret
dogovoren je unaprijed i održan je 12. svibnja na terasi Kuće za pisce. Osim u pazinu, autor je
gostovao u Umagu i Rijeci.
Na samom kraju svibnja i početkom lipnja poslala sam preporuku i prijavnicu za gostovanje
autora na rezidenciji Kamov u Rijeci 2016. godine što je autoru odobreno. Osim toga autoru am
napisala preporuku za konkuriranje za švedski rezidencijalni program što je autoru također
odobreno.
Početkom lipnja u Kuću je stigao Goran Skrobonja, autor poznat pazinskoj publici s Istrakona i
Festivala fantastične književnosi. Susret s autorom organiziran je 9. lipnja na treasi Kuće za
pisce, a razgovor je moderirao Davor Šišović. Kao i kod prijašnjih gostiju brinula sam se da sve
funkcionira u redu te da se izvrše obveze prema stipendistu.
**********
Drago Pilsel 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 lipnja kontaktirala sam autora kako bi razmotrili mogućnost gostovanja u Kući za pisce
i predstavljanja kako pazinskoj tako i svoj istarskoj publici.
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Ostali poslovi i aktivnosti
Tijekom razdoblja od siječnja do lipnja 2015. 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).
U siječnju 2015. raspisan je natječaj za Nagradu Edo Budiša. Koordinirala sam rad komisije te
donošnje odluke o dobitniku nagrade Edo Budiša za 2014. godinu. Dobitnica je Ivana Simić
Bodrožić, a još uvijek traju dogovori kad će nagrada biti svečano uručena.
Tijekom svibnja raspisan je natječaj za književne stipendije i boravak u Kući za 2015. godinu za
autore i autorice iz Njemačke u suradnji s Goethe Institutom Zagreb. Natječaj je bio otvoren do
31. svibnja. Tijekom lipnja analizirala sam pristigle kandidature u suradnji s kolegama iz
Zagreba te je donesena konačna odluka koji će autor/autoica boraviti u Kući tijekom 2016.
godine.
Tijekom lipnja održan je sastanak Programskog vijeća Kuće za pisce na kojem se raspravljalo o
programu rada za 2016. godinu. Kao upraviteljica koordinirala sam rad Programskog vijeća,
glasanje o predloženim autorima/autoricama te slagala agendu željenih termina za autore.
Program rada biti će donesen do sredine srpnja kako bi se programi Kuće za pisce – Hiže od
besid mogli kandidirati na natječaje Ministarstva kulture RH i Istarske županije.
Tijekom razdoblja siječanj – lipanj 2015. brinula sam o održavanju Kuće čistom i urednom te da
je svim gostima dostupno računalo i internetska veza. 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.

Pazin, 2. srpnja 2015.
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