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GRADSKO VIJEĆE GRADA PULEPOLA
n/p Gradskog vijećnika g. Petra Čurića
n/p Predsjednika g. Tizijana Sošića

PREDMET:

PETAR ĆURIĆ, prijedlog dopune dnevnog reda 17. sjednice
- očitovanje, traži se

Poštovani,
sukladno Vašoj zamolbi za očitovanje na prijedlog vijećnika g. Petra Čurića u
nastavku dostavljamo očitovanje ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Pula gđe Nele
Načinović.
Gradska knjižnica i čitaonica Pula gradska je i narodna knjižnica koja je prema svojoj
temeljnoj funkciji usmjerena na prikupljanje knjiga i ostale građe aktualnog sadržaja te
novijih, recentnih izdanja, iz područja beletristike, publicistike i ostalih područja ljudskog
znanja i stvaralaštva za djecu, mlade i odrasle. Za razliku od općeznanstvenih i specijalnih
knjižnica, njezina je programska djelatnost više usmjerena na aktivnosti i programe kojima
se potiče razvoj svih vrsta pismenosti, edukacije i čitateljske kulture, a vrlo je važna i
socijalna funkcija narodnih knjižnica.
U tom smislu Knjižnica ima brojne programe i u potpunosti ispunjava svoju funkciju,
no također ulaže i u njegovanje zavičajnosti i čuvanja pisane baštine. Kroz godine djelovanja
upravo je Knjižnica, uz suradnju s Sveučilišnom knjižnicom u Puli i Društvom bibliotekara
Istre organizirala stručne skupove i predavanja na kojima se govorilo o razvoju čitaoničkog
pokreta u Puli i Istri te razvoju pisane riječi na ovom području. Zahvaljujući tim skupovima
javno su prikazana nova istraživanja u tom polju, a tiskani su i zbornici radova i knjige koji
trajno čuvaju podatke o razvojnim fazama hrvatske tiskane riječi te prosvjetiteljskoj ulozi
čitaonica u Istri. U fondu zavičajne zbirke dostupna je građa za sve zainteresirane osobe koje
žele produbiti znanje o zavičajnim temama i onima koji su značajni za razvoj lokalne
zajednice.

Stradavanje Narodnog doma i čitaonice s fondom knjiga na hrvatskom jeziku,
Knjižnica je obilježila i 2009. godine s prigodnim predavanjem kojeg je u Knjižnici održao
dr. sc. Bruno Dobrić. Predavanje, javnog karaktera i otvoreno svim zainteresiranim
građanima.
Godine 2014. Gradska knjižnica i čitaonica Pula organizirala je međunarodni stručnoznanstveni skup pod nazivom „Ishodišta tiskane riječi: 155 godina tiskarstva u Istri“ koji je
bio posvećen počecima tiskarstva u Istri i Puli te 145. obljetnici utemeljenja prve hrvatske
čitaonice u Puli koja 1869. godine počinje djelovati kao središte hrvatskih preporodnih ideja,
prosvjete i kulture. Na skupu je predstavljeno 10 izlaganja na temu razvoja modernog
tiskarstva i nakladništva u Puli i Istri kao i o važnosti čitaoničkog pokreta u Puli.
Gradska knjižnica i čitaonica Pula planira 2020. godine obilježiti 100-tu obljetnicu
spaljivanja Hrvatskog narodnog doma organizacijom stručnog skupa na kojem bi se na
dostojanstven način obilježio knjigocid.
Mogući partneri bili bi nam Pomorski i povijesni muzej Istre i Sveučilište J. Dobrile
(Sveučilišna knjižnica), Državni arhiv u Pazinu. U sklopu stručnog skupa moguće je
postavljanje izložbe tiskovina i drugog knjižničnog materijala iz fonda Knjižnice.

S poštovanjem,
P.O. GRADONAČELNIKA
Jasmina Nina Kamber

