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 2018. godine

Temeljem dosadašnje prakse i Ugovora o djelu sklopljenog između Grada Pazina i Ive Ciceran,
upraviteljice Kuće za pisce KLASA: 612-04/17-01/09 URBROJ:2163/01-01-01-18-4 od 22.
siječnja 2018. dostavljam Izvješće o poslovima upravljanja za razdoblje od 2.01. do 30.06.2018.
godine.

Na sjednici Programskog vijeća projekta Kuća za pisce – Hiža od besid utvrđen je program rada
za 2018. godinu.
U 2018. 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.

Pregled gostovanja i književnih događanja
Od siječnja do lipnja u Kući za pisce gostovali su:





Nenad Rizvanović – siječanj ; moderator Neven Ušumović
Darko Šeparović – veljača ; moderator Neven Ušumović
Ivan Shopov – ožujak ; moderator Davor Šišović
Velid Beganović – lipanj ; moderator Davor Šišović

Kao upraviteljica organizirala sam sve oko dolaska i boravka gostiju u Pazinu. Koordinirala sam
termine dolaska i odlaska te putem telefona ili maila bila podrška za sva pitanja. Pripremala sam
svu potrebnu dokumentaciju za isplatu honorara, prijave boravka i drugo.
Tehničko dočekivanje i ispraćaj gostiju te provedbu ostalih uputa i naloga odrađivali su
djelatnici Gradske knjižnice Pazin.
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Tijekom svibnja i lipnja dogovarala sam termin nastupa ovogodišnje dobitnice nagrada Booktiga
(Slavenka Drakulić) u Kući za pisce. Predviđen je za početak rujna.

Ostali poslovi i aktivnosti
Tijekom razdoblja od siječnja do lipnja 2018. vodila sam računa da su svim gostima isplaćene
stipendije / autorski honorari, kao i oni za promotore te članovima Komisije z dodjelu Nagrade
Edo Budiša (isključujući mene kao upraviteljicu, jer su moje obveze regulirane gore navedenim
ugovorom).
U siječnju 2018. raspisan je natječaj za Nagradu Edo Budiša. Koordinirala sam rad komisije te
donošenje odluke o dobitniku/dobitnici nagrade Edo Budiša za 2017. godinu. Dobitnik je Miloš
K. Ilić i u tijeku su dogovori kad će nagrada biti svečano uručena.
Od veljače do travnja bio je raspisan natječaj za književne stipendije i boravak u Kući za 2019.
godinu. Na natječaj je pristiglo 65 prijava, koje sam objedinila i poslala na znanje Programskom
vijeću. Tijekom lipnja održan je prvi krug glasanja kojim se odabralo top 10 autora, a na
sastanku Programskog vijeća održanom 14.06.2018. donesena je konačna odluka koji će
autori/autorice biti u 2019. godini pozvani na rezidencijalni boravak u Kući za pisce. To su Aida
Bagić, Azem Deliu, Enesa Mahmić, Dragoljub Stanković, Zoran Lazić, Milo Jukić. 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.
Nastavljena je suradnja s Goethe Institutom Zagreb, a vezano uz gostovanje autora i autorica iz
Njemačke. Radilo se na promjeni koncepta jer se promijenio i ravnatelj Goethe Instituta, a od
2017. tu dužnost obnaša gospodin Matthias Müller-Wieferig.
Tijekom razdoblja siječanj – lipanj 2018. 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. Vodila sam računa o isplati stipendija gostima
putem Ugovora o autorskom honoraru te uplati ostalih davanja (porezi i PDV za nerezidente).
Također, konstantno sam bila u kontaktu s gostima koji će boraviti u Kući u drugoj polovici
godine kako bih im pomogla u organizaciji njihova dolaska te na usluzi za sva pitanja vezana uz
Kuću.
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.

Pula, 15. srpnja 2018.
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