PROGRAM RADA HRVATSKE MATICE ISELJENIKA
ZA 2018. GODINU

UVOD

Sukladno zakonski utvrđenoj ulozi, Hrvatska matica iseljenika (dalje Matica) ostvarivat će i
tijekom 2018. svoju djelatnost povezujući, surađujući i gradeći partnerstva s iseljenim
Hrvatima, njihovim potomcima i udrugama koje djeluju u hrvatskim zajednicama diljem
svijeta. Stoga će kulturni, obrazovni, sportski i nakladnički projekti biti usmjereni prema
očuvanju etničko-kulturnoga identiteta i promicanja nacionalnih osobitosti u zemljama u
kojima žive Hrvati.
Matica polazi od činjenice da su globalizacijski procesi, integracije, razvoj informatičke
tehnologije i novi komunikacijski sustavi ključno obilježje suvremenoga svijeta. Ti procesi
predstavljaju priliku za afirmaciju posebnosti hrvatskih zajednica u svijetu, ali su dijelom i
prijetnja naslijeđu manjih naroda i kultura.
Namjenskim projektima - školama, seminarima, radionicama ... za pripadnike iseljeništva i
autohtonih manjina Matica potiče učenje i unaprjeđivanje znanja i vještina koje pomažu
razvoju i očuvanju identiteta u hrvatskim zajednicama. Također, organizirajući posjete
Hrvatskoj, osobito mladih članova hrvatskih zajednica, Matica nudi zanimljive i bliske
sadržaje koji ih potiču na očuvanje svijesti o podrijetlu. Riječ je o poduci u hrvatskome jeziku
i kulturi, o projektima iz područja književnosti, glazbeno-scenske, filmske i likovne
umjetnosti, te posebno upoznavanju tradicijske kulture (školama folklora, sviranju
tradicijskih glazbala, poduci iz tradicionalnih obrta, kulinarstva, narodnih običaja i drugih
oblika narodne umjetnosti i kulture).
Na području nakladništva – budući da se knjige hrvatskih autora tiskaju u svijetu na desetak
jezika, s tradicijom duljom od stoljeća - zadatak je Matice da tu bogatu djelatnost približi
matičnome narodu prijevodima i predstavljanjem u mjesečniku MATICA i Hrvatskom
iseljeničkom zborniku.
Za mlađe iseljenike u posjetu zemlji predaka Matica priprema programe upoznavanja
kulturne, prirodne i duhovne baštine Hrvatske.
Matica će, kao nacionalna institucija za suradnju s hrvatskim iseljeništvom i autohtonim
hrvatskim zajednicama u inozemstvu, u suradnji sa svojim podružnicama u Dubrovniku,
Splitu, Rijeci i Vukovaru realizirati zacrtani Program rada.

I. ODJEL ZA KULTURU
 ZIMSKA ŠKOLA HRVATSKOGA FOLKLORA
 IZBOR ZA NAJLJEPŠU HRVATICU U NARODNOJ NOŠNJI IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE
 MULTIMEDIJALNI PROGRAM: PONOSNO HRVATSKU NOŠNJU NOSIM
 MULTIMEDIJALNI PROGRAM: IGRAČKA U SRCU
 SEMINAR «STVARANJE KAZALIŠTA«
 ECO HERITAGE TASK FORCE
 LJETNA ŠKOLA HRVATSKOGA FOLKLORA
 DANI HRVATSKOG FILMA
 DANI HRVATSKOGA PUČKOG TEATRA
 POKROVITELJSTVO FOLKLORNIH FESTIVALA
 IZLOŽBE (pomoć pri organizaciji) u HMI
 POTPORA RAZLIČITIM KULTURNIM PROGRAMIMA HRVATSKIH ZAJEDNICA U SVIJETU
 STRUČNI I ZNANSTVENI SKUPOVI I OSTALI PROGRAMI
1. ZIMSKA ŠKOLA HRVATSKOGA FOLKLORA
3. – 12. siječnja 2018., Koprivnica
Zimska Škola hrvatskoga folklora dugogodišnji je program HMI namijenjen čuvanju hrvatske
tradicijske kulture i identiteta u hrvatskome iseljeništvu i među pripadnicima hrvatskih zajednica koje
žive u susjednim zemljama. Osnivač ove škole bio je naš ugledni etnokoreolog i znanstvenik dr. Ivan
Ivančan koji je osmislio i utemeljio program škole i u njezine sadržaje ugradio sve bitne elemente za
školovanje voditelja folklornih i tamburaških skupina. Danas Školu hrvatskog folklora vodi prof.
Andrija Ivančan, diplomirani etnolog i ugledni hrvatski etnokoreolog koji je okupio vrsne predavače,
poznavatelje hrvatskoga folklora, stručnjake za folklorni ples, pjesmu, narodne nošnje, glazbala i
ostala područja. Na zimskoj ŠHF ponavlja se prethodni program ljetne ŠHF, kako bismo svima mogli
dati priliku da odslušaju određeni program, tj. određenu folklornu plesnu zonu.
Na zimskoj Školi hrvatskoga folklora podučavat će se plesovi, pjesme, narodne nošnje, glazbala i
običaji HRVATSKOG ALPSKOG PODRUČJA. Osim plesnih predavanja, na programu su i satovi
folklornog pjevanja, predavanja o narodnim nošnjama, sviranje tamburica i tradicijskih glazbala.
Nastava je podijeljena u tri grupe predavanja: za plesače, svirače tambura i svirače hrvatskih
tradicijskih glazbala. Osim prijepodnevne i poslijepodnevne nastave predviđeni su i dodatni kulturnoumjetnički sadržaji u večernjim satima poput stručno-popularnih etnografskih filmova, predavanja,
nastupa, radionica i dr.

Ova ŠHF je namijenjena obrazovanju voditelja i članova hrvatskih folklornih i tamburaških skupina.
Zimska ŠHF završava svečanim koncertom u Dvorani Domoljub u Koprivnici, 12. siječnja u večernjim
satima. Partneri u organizaciji su Grad Koprivnica, KK Županija, a potporu će dati i Podravka (majice i
sl.).
Prihod
Hrvatska matica iseljenika
Školarine
UKUPNO
Rashod
Službena putovanja
Intelektualne usluge
Troškovi održavanja programa
Najamnine, zakupnine
Uredski materijal
Ostali nespomenuti rashodi
UKUPNO

50.000
50.000
100.000

1.000
50.000
37.000
4.000
8.000
100.000

2. PETI IZBOR ZA NAJLJEPŠU HRVATICU U NARODNOJ NOŠNJI IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE
2. – 7. srpnja 2018. – Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina
Na prijedlog autora programa, oca Zvonka Martića iz Samostana i Karmela sv. Ilije na Buškome jezeru
kraj Tomislavgrada, poziva udruge „Stećak“ i općine Tomislavgrad pozvani smo da sudjelujemo kao
suorganizatori petog po redu IZBORA ZA NAJLJEPŠU HRVATICU U NARODNOJ NOŠNJI IZVAN
REPUBILIKE HRVATSKE. Program se održava u Tomislavgradu, a sudionice tijekom šestodnevnog
boravka u BiH posjete brojne kulturne i povijesne znamenitosti. Zadatak Odjela za kulturu HMI je
suorganizacija projekta u dijelu organizacijskih preliminarnih poslova, koordinacije svih aktivnosti,
suradnje s uključenim institucijama iz RH, snimanje djevojaka i nošnji u suradnji s posudionicom FA
Turopolje, angažiranje i delegiranje operativnih uskostručnih poslova vrsnom folkloristu te vođenje
grupe sudionica svih pet dana trajanja projekta. Očekuje se sudjelovanje tridesetak djevojaka sa svih
kontinenata, a uz njih i 30 osoba u pratnji. Svrha ovoga programa je poticanje i promoviranje
tradicijske kulture Hrvata u Bosni i Hercegovini, promocija Etnografskog muzeja Hrvata BiH u
osnivanju (Karmel „Sv. Ilije“), te upoznavanje djevojaka hrvatskoga podrijetla s BiH i Hrvatskom i
sudionicama iz cijeloga svijeta.
Troškovi HMI, osim dnevnica za dvije osobe tijekom održavanja programa u BiH, odnose se i na
participaciju u troškovima prijevoza autobusom natjecateljica i pratnje od Zagreba do Tomislavgrada i
natrag.
Najveći dio troškova ovoga projekta snose domaćini: Općina Tomislavgrad, Državni ured za Hrvate
izvan RH te sponzori i donatori.
Prihod
Hrvatska matica iseljenika
UKUPNO:

6.000
6.000

Rashod
Službena putovanja
Intelektualne usluge
Troškovi održavanja programa
UKUPNO:

1.500
1.500
3.000
6.000

3. MULTIMEDIJSKI PROGRAM: PONOSNO HRVATSKU NOŠNJU NOSIM
Hrvatska matica iseljenika u sklopu dva velika festivala u srpnju 2018. – Festival mladih Hrvatske
bratske zajednice iz SAD-a i Kanade te 52. Međunarodne smotre folklora, gdje sudjeluje kao partner,
organizira popratnI multimedijskI program i izložbu hrvatske tradicijske odjeće pod naslovom:
Ponosno hrvatsku nošnju nosim. Izlaže se 14 novoizrađenih - rekonstrukcija narodnih nošnji iz
Hrvatske te iz hrvatskih iseljeničkih zajednica koje žive u susjednim zemljama te Hrvata iz BiH
izrađenih po uzoru na autohtone. Tako će u postavu biti izložene hrvatske nošnje iz Boke Kotorske,
Gradišća, Slovačke, Vojvodine, Bosne i Hercegovine, Mađarske te iz svih folklornih zona u Hrvatskoj.
Uz statičnu izložbu program uključuje i žive „eksponate“ u istim izloženim nošnjama koji izvode
prigodan kulturno-umjetnički program koji se multimedijski bilježi i snimak postaje sastavni dio
izložbe. Osim toga, projekt prati poziv široj zajednici Grada Zagreba te iseljeništvu da slanjem
fotografija koje pokazuju uporabu hrvatske narodne nošnje u današnje moderno doba sudjeluju u
projektu. Fotografije će se prikazivati na velikom zidu tijekom trajanja izložbe. Izložba se uključuje i
doprinosi proslavi Europske godine kulturne baštine – 2018. gdje slavi i promiče svijest o
jedinstvenoj vrijednosti hrvatskog tradicijskog ruha uz propitivanje mogućnosti i prikazom primjera i
prigoda oblačenja tradicijske odjeće danas. Uz izložbu organizira se i radionica izrade turopoljske
podgutnice – preteče današnje kravate. U radionici će sudionici sami izraditi svoj suvenir – ukrasnu
podgutnicu i ponosno je odjenuti kao dio svoje odjevne kombinacije i time pridonijeti razumijevanju
folklorne baštine kao stalnog procesa transmisije sustava vrijednosti, a ujedno potaknuti razmišljanja
i dizanje svijesti o raznim mogućnostima očuvanja nošnje kao aktivno korištenog predmeta u
današnjem društvenom kontekstu. U suradnji s Etnografskim muzejom u Zagrebu izložba će biti
popraćena fotografijama autohtonih izvornih narodnih nošnji koje će kao čuvari tradicije obgrljivati
izloške replika koje se izrađuju i koriste danas u raznim prigodama.
Prihod
Drugi izvori sredstava (aplicirano na natječaj)
Hrvatska matica iseljenika
UKUPNO

25.000
8.000
33.000

Rashod
33.300
4. MULTIMEDIJALNI PROGRAM: IGRAČKA U SRCU
U sklopu međunarodnog projekta Igračka u srcu koji planira Odjel za školstvo HMI-ja organizirat će se
multimedijalna izložba s radionicom: Igračka u srcu. Jedan od ciljeva ovog programa jest osvješćivanje
Hrvata izvan Hrvatske o modernoj RH koja prepoznaje važnost kreativnih i kulturnih industrija uz
jačanje imidža Republike Hrvatske kao zemlje s bogatim kulturnim nasljeđem i tradicijom usmjerene

na pametni i održivi rast. HMI prati smjernice gospodarskog i kulturnog razvoja RH te podupire razvoj
kulturnih i kreativnih industrija s ciljem osnaživanja i povezivanja tradicije i suvremenog za izgradnju
moderne Hrvatske. Hrvatske autentične igračke koje će biti prezentirane u sklopu izložbe inovativan
su brend nastao u suradnji mladih dizajnera, etnologa i nevladinih organizacija inspiriran hrvatskom
tradicijskom baštinom i dobar su primjer poduzetništva u kulturnim industrijama. Na taj način HMI
pridonosi poticanju razvoja i stjecanju novih vještina i znanja djece predškolske i školske dobi koja
žive izvan domovine uz učenje o hrvatskoj tradicijskoj baštini. Uz radionicu izrade tradicijskih igrački
koja prati izložbu, promovira se rezultat kreativnog stvaralaštva mladih hrvatskih dizajnera
Arhitektonskog fakulteta, Studija dizajna, u suradnji s udrugom PovuciZAkulturu na brendu HAI –
hrvatske autentične igračke inspirirane tradicijom te u suradnji s Etnografskim muzejom u Zagrebu
prezentira se dio bogatog fundusa drvenih tradicijskih igračaka.
Prihod
Drugi izvori sredstava (aplicirano na natječaj Grada Zagreba)
Hrvatska matica iseljenika
UKUPNO

8.000
3.000
11.000

Rashod
Intelektualne usluge
Troškovi održavanja programa
UKUPNO

8.000
3.000
11.000

5. SEMINAR «STVARANJE KAZALIŠTA«
7. – 15. srpnja 2018.
Ovaj dugogodišnji Matičin projekt temelji se na fenomenu kazališta kao medija koji doprinosi
razvitku hrvatskog kulturnog identiteta. Namijenjen je amaterskim kazališnim družinama i njihovim
voditeljima s ciljem njegovanja hrvatske riječi i kulture među našim iseljenicima diljem svijeta kao i
autohtonim hrvatskim manjinama u europskim zemljama te Hrvatima u BiH. Podstiče se razvitak
kulture govora hrvatskog standardnog jezika i kulture govora kojima se služe naše autohtone
manjinske zajednice u europskim zemljama. Stručna voditeljica projekta i redateljica Nina Kleflin
tijekom projekta podučava i prezentira sve važne teme vezane uz stvaranje kazališta, te redovito sa
sudionicima postavlja na scenu predstavu prilagođenu potrebama seminara, hrvatskih autora, koja se
izvodi za publiku. Mjesto održavanja je otočić Galovac, stručni voditelj je redateljica Nina Kleflin i
povremeni predavači. Troškove boravka predavača snosi HMI uz planirana 4 stipendirana polaznika i
honorar redateljici, dok polaznici sami plaćaju smještaj.
Prihod
Hrvatska matica iseljenika
UKUPNO
Rashod
Službena putovanja
Intelektualne usluge
Troškovi održavanja programa

33.000
33.000

10,400
10.000
3.000

Stipendirani polaznici
UKUPNO

9.600

6. ECO HERITAGE TASK FORCE
22. srpnja – 11. kolovoza 2018., Ilok
Ovaj ekološko-obnoviteljski program, koji već preko dva desetljeća okuplja mladež hrvatskoga
podrijetla iz čitavoga svijeta, planiramo u 2018. godini održati u Iloku, u trajanju od tri tjedna.
Prioritet imaju radovi na zaštiti i uređenju okoliša, arheološkim lokalitetima te radovi na očuvanju
kulturne i prirodne baštine.
Volontiralo bi 40-tak sudionika iz cijeloga svijeta koji bi osim radnih projekata imali programe učenja
hrvatskog jezika, filmske radionice, novinarske radionice te internet radionicu na kojima bi
usavršavali svoj hrvatski jezik i učili o hrvatskoj kulturi i povijesti. Vikendom se planiraju izleti i
obilasci kulturne i prirodne baštine kraja u kojem borave. Sve će se planirati u dogovoru i u skladu s
potrebama lokalne zajednice. Matica tim programom uspostavlja kontakte s novim naraštajima
hrvatskih iseljenika diljem, te im pruža mogućnost čvršćeg povezivanja sa zemljom svojim predaka.
Prihod
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Hrvatska matica iseljenika
Sredstva domaćina održavanja
UKUPNO:

20.000
30.000
110.000
160.000

Rashod
Službena putovanja
Troškovi smještaja i prehrane za volontere i voditelje
Troškovi održavanja programa i izleti
Nabava opreme i materijala
Prijevoz
UKUPNO

32.060
110.000
2.000
5.940
10.000
160.000

7. LJETNA ŠKOLA HRVATSKOGA FOLKLORA
kolovoz 2018. - učenički dom ili hostel na moru
Ljetna Škola hrvatskoga folklora dugogodišnji je program HMI namijenjen čuvanju hrvatske tradicijske
kulture i identiteta u hrvatskome iseljeništvu i među pripadnicima hrvatskih zajednica koje žive u
susjednim zemljama. Osnivač ove škole bio je ugledni hrvatski etnokoreolog i znanstvenik dr. Ivan
Ivančan koji je osmislio i utemeljio program škole i u njezine sadržaje ugradio sve bitne elemente za
školovanje voditelja folklornih i tamburaških skupina. Danas je voditelj Škole folklora prof. Andrija
Ivančan, diplomirani etnolog i ugledni hrvatski etnokoreolog koji je okupio vrsne predavače, poznavatelje hrvatskoga folklora, stručnjake za folklorni ples, pjesmu, narodne nošnje, glazbala i ostala stručna područja.
Na ljetnoj Školi hrvatskoga folklora podučavat će se plesovi, pjesme, narodne nošnje, glazbala i običaji HRVATSKOG JADRANSKOG PODRUČJA. Učit će se i narodne pjesme i nošnje jadranskog područja,
Nastava je podijeljena u tri grupe predavanja: za plesače, svirače tambura i svirače hrvatskih tradicij-

skih glazbala. Osim prijepodnevne i poslijepodnevne nastave predviđeni su i dodatni sadržaji u večernjim satima poput promocija stručnih knjiga i nastupa izvornih folklornih skupina. Ljetna Škola folklora završava svečanim javnim koncertom u mjestu održavanja.
Prihod
Hrvatska matica iseljenika
Školarine
UKUPNO

60.000
40.000
100.000

Rashod
Službena putovanja
Intelektualne usluge
Troškovi održavanja programa
Najamnine, zakupnine
Uredski materijal
Ostali nespomenuti rashodi
UKUPNO:

1.000
60.000
43.000
12.000
3.000
1.000
100.000

8. DANI HRVATSKOG FILMA
1. – 8. rujna 2018., Orašje (BiH)
Dani hrvatskoga filma u Orašju održavaju se u organizaciji Centra za kulturu Orašje i Filmsko-kazališne
udruge „Lipa“ iz Orašja te uz suorganizaciju Hrvatske matice iseljenika koja je bila i začetnik ovoga
projekta. Dani hrvatskoga filma traju osam dana, a u kinodvorani Orašje biti će prikazano sedam
filmova najnovije hrvatske kinematografije (s Pulskog festivala) te jedan iz BiH. Godine 2018. to će biti
23. po redu manifestacija, koja je tijekom godina zahvaljujući zalaganju poznatog hrvatskog glumca
Ive Gregurevića pretvorena u iznimno važnu kulturnu manifestaciju za hrvatski narod u B i H. Publici
će biti predstavljeni redatelji i glumci Festivala, a ujedno i djelatnosti Hrvatske matice iseljenika.
Planiramo organizirati izložbu i filmsku radionicu za sve zainteresirane filmske amatere iz hrvatskih
manjina, iseljeništva, a i iz B i H. Radionicu bi vodio filmski redatelj Ivan Mokrović, te bi se njihov rad
(film) prikazao u sklopu DHF ujedno bi se polaznici filmske radionice imali prilike upoznati s poznatim
redateljima i glumcima koji su gosti Festivala , te izmijeniti iskustva. Gledati hrvatske filmove čije
prikazivanje mogu organizirati u sredinama iz kojih dolaze te tako širiti hrvatsku riječ i kulturu.
Organizirat će se Dani hrvatskoga filma i u drugim hrvatskim zajednicama koje za to pokažu
zanimanje. To je dobra promidžba hrvatske kulture, a ujedno su to financijski ne zahtjevni projekti
koji okupljaju veliki broj naših ljudi ali i stranaca - ukoliko se filmovi prevedu na jezik zemlje u kojoj se
prikazuju.
Prihod
Hrvatska matica iseljenika
Drugi izvori
UKUPNO
Rashod
Službena putovanja

13.000
10.000
23.000

3.000

Troškovi organiziranja programa
Intelektualne usluge
UKUPNO

15.000
5.000
23.000

9. DANI HRVATSKOGA PUČKOG TEATRA
24. - 26. veljače, u Hercegovcu
Kazališni festival namijenjen hrvatskim amaterskim družinama autohtonih hrvatskih manjinskih
zajednica u Austriji, Mađarskoj, Srbiji i drugim europskim državama. U trodnevnom programu
predviđen je nastup 4-5 kazališnih skupina. Tijekom festivala profesionalni redatelj održat će kratku
kazališnu radionicu. Festival će 2018. godine brojiti 24. godinu svoga postojanja.
Kroz kazališni izričaj njeguje se izvorni hrvatski jezik i uglavnom se koriste tekstovi hrvatskih autora iz
naših autohtonih zajednica. Podupiranje kazališnih skupina je jedan od doprinosa u očuvanju
identiteta Hrvata u manjinskim zajednicama.
Troškovi: smještaj sudionika (40 osoba), prehrana, prijevoz sudionika, honorar voditelju stručnih
razgovora i radionice, tiskanje kataloga, troškovi službenog puta predstavnika HMI.
Prihod
Hrvatska matica iseljenika
Ministarstvo kulture
Županija
Donacije
UKUPNO:
Rashod
Službena putovanja
Troškovi smještaja, prehrane i prijevoza sudionika (40)
Intelektualne usluge
Tisak kataloga
Ostali troškovi
UKUPNO

15.000
20.000
10.000
5.000
50.000

2.800
29.000
3.000
5.200
10.000
50.000

10. IZLOŽBE (pomoć pri organizaciji) u HMI
tijekom 2018. godine
„SKLAD PRIRODE I BOJA“ izložba slika u povodu 80. rođendana akademika fra Petra Perice VIDIĆA
Utorak, 27.03.2018. u sklopu Velikog tjedna, suradnja s podružnicom HMI Vukovar
Organiziranje likovnih izložbi u prostoru Hrvatske matice iseljenika. Nastavak dugogodišnje uspješne
tradicije predstavljanja hrvatskih umjetnika koji žive i stvaraju u iseljeništvu ili kao povratnici u
Hrvatskoj. Izlaganje slika, skulptura, fotografija, multimedijalne izložbe u sklopu kulturno-umjetničkog
programa HMI-ja. Izložbe će se organizirati u sklopu kulturno-umjetničkih programa, programa HMIja i obilježavanja važnih događaja (Pokroviteljstvo izbora najutjecajnije Hrvatice – ožujak 2018,
Festival HBZ – lipanj 2018., Festival gradišćanskih Hrvata, Tomislav Dubičanac u Đurđevcu i dr.),

sukladno planu i programu HMI-ja. Isto tako postavljaju se izložbe koje organiziraju podružnice –
razmjena.
Prihod
Hrvatska matica iseljenika
Drugi izvori
UKUPNO

10.000
5.000
15.000

Rashod
Troškovi postavljanja izložbi
UKUPNO

15.000
15.000

11. IZLOŽBA IVE BATISTIĆ , NADE FRANKE ČAKAR I IVANE TKALČEC U HMI
9. ožujka 2018.
Povodom prijema za dobitnice nagrada Najutjecajnijih hrvatskih žena u iseljeništvu i Hrvatskoj , koje
već tradicionalno organiziramo u HMI, odlučili smo izložiti i radove jedne od dobitnice nagrade Ivane
Tkalčec u sklopu već ranije planirane izložbe dvije umjetnice Ive Batistić i Nade Franke Čakar.
Prema prijedlogu Maje Mozare, a i u dobroj praksi da se izložbe u prostorima HMI razmjenjuju,
postaviti ćemo izložbu umjetničkih fotografija Ive Batistić u Zagrebu. Katalozi su tiskani u
Dubrovniku gdje je i održana izložba fotografija iseljenice I. B. Koncept ove izložbe predviđa spajanje
dvije umjetnice, pa bismo uz izložbu fotografija izložili i instalacije povratnice iz Austrije, te otisnuli
dvojezičan letak kojim bismo predstavili umjetnicu Nadu Čakar, koja momentalno, nakon Kine izlaže
ovih dana u Firenci. Njena djela treba prevesti kombijem s Paga u Zagreb.
Cilj ovoga projekta jest predstaviti moderno hrvatsko umjetničko stvaralaštvo naših iseljenica publici
u Zagrebu, a nadamo se i šire, te povezati konceptualne umjetnike u domovini i svijetu i predstaviti
radove hrvatskih umjetnika izvan RH u području novih umjetničkih praksi.
Prihod
Hrvatska matica iseljenika

7.500

UKUPNO

7.500

Rashod
Katalozi
Prijevoz

5.000
2.500

UKUPNO

7.500

I.a ODSJEK ISELJENIČKE BAŠTINE

 IZLOŽBA „IVAN VUČETIĆ“ HVAR
Početak turističke sezone
Na prijedlog Gradskog vijeća grada Hvara, a u povodu 160. godišnjice rođenja
izumitelja daktiloskopije I.Vučetića, te 150. godišnjice turizma na otoku Hvaru,
multimedijalna izložba HMI iz godine 2008. bit će prenesena u trajni postav na prvi
kat zgrade Arsenala u gradu Hvaru na otoku Hvaru.
 IZLOŽBA SLIKA I KERAMIKE „ADAM DWORSKI“ - U POVODU 100 GODIŠNJICE
ROĐENJA (suradnja s podružnicom HMI Rijeka)
svibanj 2018.
Život i opus riječkog slikara i keramičara koji je živio i stvarao u Velikoj Britaniji, bit će
predstavljeno kroz slike i sitnu plastiku u prostoru HMI; ostvaruje se suradnja s
riječkim Državnim arhivom uz logističku pomoć riječke podružnice oko posudbe
vitrina, te prijevoza umjetnina. Kćerka Marijana sastavlja i prevodi popratni katalog
na engleski jezik.
Prihod
Hrvatska matica iseljenika

10.000,00 kn

Rashod
Katalozi
Intelektualne usluge
UKUPNO

8.000,00 kn
2.000,00 kn
10.000,00 kn

 IZLOŽBA SLIKA IZ FUNDUSA HMI „JORGE FRANULIĆ“ U SLOVENIJI – U POVODU
OBILJEŽAVANJA 20 GODINA RADA HRVATSKOG DRUŠTVA „ISTRA“ PIRAN
Predviđa se ponovna suradnja s Hrvatsko-hispanskim društvom za potrebe
prevođenja i tiskanja dvojezičnog letka.
 PRIPREME ZA IZLOŽBU „ZAGREBAČKE OPERNE UMJETNICE U SKOPSKOJ OPERI“ U
SKOPJU
Finalizacija za koncept i logističku potporu vanjskih suradnika Teatarskog muzeja za
izložbu iz ostavštine zagrebačkih opernih umjetnica Ane Lipše i Zine Krelja u prostoru
Doma kulture „Kočo Racin“ u Skopju
Prihod HMI, rashod, UKUPNO

10.000,00 kn

 IZLOŽBA LIKOVNIH RADOVA SUDIONIKA MEĐUNARODNE LIKOVNE KOLONIJE “ANTUN
PETROVIĆ“ IZ FUNDUSA GALERIJE U REŠETARIMA – U POVODU 20 GODINA
DJELOVANJA

Dugogodišnja potpora održavanju kolonije ovaj puta u vidu izlaganja likovnih radova i
predstavljanja kipara Antuna Petrovića (po kome nosi ime i galerija) u prostoru HMI
Prihod

HMI

Rashod
Katalozi
Prijevoz
UKUPNO

10.000,00 kn

8.000,00 kn
2.000,00 kn
10.000,00 kn

MULTIMEDIJALNA IZLOŽBA DOKUMENTACIJE IZ MUZEJA U KEMEROVU (RUSKA
FEDERACIJA) TE ZNANSTVENI SKUP „HRVATI U SIBIRU“ – suradnja s Odjelom za
manjine HMI
Listopad 2018.
Prikupljena građa o životu i radu u rudarskoj koloniji dvadesetih godina 20. stoljeća o
nekolicini Hrvata doseljenih iz sjeverne Amerike bit će izložena u HMI na moderan
način da se dočara povijesni kontekst fenomena „dvostruke emigracije“, uz suradnju
s Institutom za migracije i drugim relevantnim ustanovama.
S Rudarskim muzejom u Kemerovu načelno je dogovarana suradnja koja bi trebala
rezultirati posudbom osobnih predmeta iz ostavštine hrvatskih iseljenika Perkovića i
Kruljca, gdje očekujemo pomoć u posredovanju od strane Veleposlanstva RH u
Moskvi.
Prihod

HMI

Rashod
Službeno putovanje
Intelektualne usluge/koncept izložbe, realizacija
UKUPNO

20.000,00 kn

9.000,00 kn
11.000,00 kn
20.000,00 kn

II. ODJEL ZA ŠKOLSTVO, ZNANOST I SPORT


HOLA - PROJEKT PODUČAVANJA HRVATSKOG JEZIKA I KULTURE U LATINSKOJ AMERICI



SVEUČILIŠNA ŠKOLA HRVATSKOGA JEZIKA I KULTURE



MALA ŠKOLA HRVATSKOGA JEZIKA I KULTURE



PROMOCIJA FILMA SPOMENAK



HRVATSKI INTERNETSKI TEČAJ (HiT-1)



MREŽNA STRANICA hrID



MULTIMEDIJALNI PROGRAM IGRAČKA U SRCU



IZRADA SADRŽAJA ZA NASTAVU HRVATSKOGA KAO NASLJEDNOG JEZIKA



DIGITALNI REPOZITORIJ



PROGRAM ZA HRVATSKE ŠKOLE



STRUČNI I ZNANSTVENI SKUPOVI, OSTALI PROGRAMI I POMOĆ U NABAVI NASTAVNOG
MATERIJALA



SAVJETODAVNA DJELATNOST I POTPORA

1. HOLA - PROJEKT PODUČAVANJA HRVATSKOG JEZIKA I KULTURE U LATINSKOJ AMERICI
veljača/ožujak – pripreme (Zagreb)
travanj – studeni – nastava u Rosariju i Comodoru (Argentina)
HOLA - projekt nastave hrvatskoga jezika i kulture u Latinskoj Americi pokrenut je 1998. godine i
podrazumijeva organizirane tečajeve hrvatskoga jezika i kulture u Latinskoj Americi. Odjel sudjeluje u
predodabiru predavača. Do danas je u projektu sudjelovalo 50-ak mladih predavača iz Hrvatske
(apsolvenata i već diplomiranih hispanista, kroatista i drugih apsolvenata i diplomiranih profesora
ostalih studijskih grupa Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu).
Nakon raspisanog natječaja za svaku sljedeću školsku godinu, za odabrani krug predavača Odjel po
potrebi organizira dvotjedne pripreme te sudjeluje u nabavci nastavnog materijala. Tako Hrvatski
kulturni centar u Rosariju i od 2013. Hrvatski dom u Comodoru raspolažu s određenim brojem
nastavnih knjiga za prvi i drugi stupanj te je za potrebe projekta HOLA započet princip posudbe istih.
Cilj nam je kroz neko vrijeme osigurati dovoljan broj udžbenika za sve polaznike i nastavi princip
posudbe.
Ovim vrijednim projektom doprinosimo povezivanju i upoznavanju hrvatskih zajednica Latinske
Amerike s Hrvatskom, širenju znanja o hrvatskoj kulturi, tradiciji i suvremenom životu. Podukom
hrvatskoga jezika omogućujemo učenje svima onima koji nemaju mogućnosti doći u Hrvatsku na
postojeće tečajeve ili su im mogućnosti za pohađanje tečaja u zemlji u kojoj žive ograničene. S druge
strane, dužim boravkom na jednom od španjolskih govornih područja u Latinskoj Americi,
omogućujemo mladim stručnjacima unaprijediti znanje španjolskoga jezika, upoznati se s kulturom,
tradicijom i životom latinoameričke zemlje u kojoj borave i na taj način postići viši stupanj osobne
kreativnosti i znanja.
Prihod
Hrvatska matica iseljenika
UKUPNO

2.000
2.000

Rashod
Troškovi održavanja programa
UKUPNO

2.000
2.000

2. SVEUČILIŠNA ŠKOLA HRVATSKOGA JEZIKA I KULTURE
30. lipnja – 27. srpnja 2018., Zagreb (nastava); Hrvatsko zagorje i Plitvička jezera (izleti i terenska
nastava)
Program škole namijenjen je mladeži hrvatskoga podrijetla i svima drugim studentima koji žele
upoznati Hrvatsku, proširiti svoje znanje o njoj, naučiti ili usavršiti hrvatski jezik te se upoznati s
hrvatskom kulturom i poviješću.
Akademski program sastoji se od nastave jezika koji provodi Sveučilište u Zagrebu (120 školskih sati)
te predavanja iz hrvatske kulture i povijesti koji provodi Hrvatske matica iseljenika. Dio tog programa
ostvaruje se posjetima kazališnim predstavama, koncertima, umjetničkim izložbama, galerijama i
muzejima, poznatim hrvatskim umjetnicima te kulturnim i znanstvenim institucijama. U ovom dijelu
programa organizirat ćemo već tradicionalne studijske izlete s jezičnom školom u prirodi (Hrvatsko
zagorje i Plitvička jezera). Voditelji ovog dijela programa bit će stručnjaci u pojedinim područjima
(povjesničari umjetnosti, povjesničari, itd.). Po završetku nastave studenti će pristupiti ispitima iz
hrvatskoga jezika i kulture i dobiti svjedodžbu Sveučilišta u Zagrebu.
Značenje i važnost za HMI: tradicionalni program HMI (prva Ljetna škola pokrenuta je 1980.); odlično
profiliran akademski program i program kulture; stručnjaci za inojezični hrvatski te ostali stručni
suradnici različita profila (povjesničari, povjesničari umjetnosti, dramski pedagozi i dr.);
prepoznatljivost i ugled u akademskih i drugim krugovima kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu i već
godinama odličan odaziv; program donosi znatni prihod, što znači da se odobrena HMI sredstva
mogu koristiti u druge korisne svrhe (stipendiranje i sl.).
Prihod
Hrvatska matica iseljenika
Školarine
UKUPNO

2.000
40.000
42.000

Rashod
Intelektualne usluge
Troškovi održavanja programa
Ostali nespomenuti rashodi
UKUPNO

14.000
23.000
5.000
42.000

3. MALA ŠKOLA HRVATSKOGA JEZIKA I KULTURE
16. – 27. srpnja 2018., dječje odmaralište/hostel
Temeljni je cilj ovog programa, koji je započeo 1993. godine, da djeca i mladi koji žive izvan Hrvatske,
kroz igru i zabavu, a u zajedništvu s djecom iz Hrvatske, unaprijede svoje znanje hrvatskoga jezika te
što bolje upoznaju kulturnu i prirodnu baštinu kraja u kojem borave. Programom, kroz razne
radionice, uz igru, zabavu i druženje i u interakciji s djecom iz Hrvatske čuvamo i razvijamo nacionalni
jezični i kulturni identitet djece hrvatskoga podrijetla koja se školuju i žive u različitim zemljama
svijeta. To je već godinama jedini program takve vrste namijenjen djeci od 9 do 16 godina. Ujedno,
Hrvatska matica iseljenika, tj. Odjel za školstvo, znanost i šport je kreator, organizator i koordinator

programa. Živa komunikacija na internetskim društvenim mrežama poput Facebooka sastavni je dio
djelatnosti.
Program Škole će podrazumijevati: jezične radionice (zavisno od jezičnog predznanja), kreativne
radionice (likovnu radionicu hrvatske kulturne baštine, novinarsku radionicu, lutkarsku radionicu,
dramsku radionicu, plesnu, filmsku radionicu, radionicu 14+ program za tinejdžere) te sportske i
zabavne aktivnosti. Slijedom interesa polaznika i mogućnosti angažiranja kvalificiranih voditelja,
ponudit ćemo i nove sadržaje koji će biti detaljizirani tijekom neposredne pripreme Škole. Također,
nastavit ćemo s praksom započetom 2015., a to je otvaranje mogućnosti da se zainteresirani bivši
polaznici, posebice oni koji su nastavili svoje obrazovanje u pedagogijskom smjeru, uključe kao
voditelji. Slijedom dobrih praksa većine dječjih kampova, tj. organiziranih boravaka djece i mladih,
svake godine sve većeg broja polaznika te potrebe za njihovom sigurnošću, bilo bi potrebno uključiti
suradnika-mentora iz edukacijsko-rehabilitacijskog, medicinskog ili sličnog područja.
Popratni programi: izeti, razgledi kulturno-spomeničke baštine, završna produkcija i dodjela
SPOMENKA.
Prihod
Hrvatska matica iseljenika
Školarine
Tekuće pomoći iz proračuna Zagrebačke županija
Tekuće pomoći iz proračuna Grada Zagreba
UKUPNO

84.000
40.000
20.000
10.000
154.000

Rashod
Službena putovanja
Intelektualne usluge
Troškovi održavanja programa
Uredski materijal
Ostali nespomenuti rashodi
UKUPNO

1.000
40.000
98.000
1.000
14.000
154.000

4. PROMOCIJA FILMA SPOMENAK (25. godina Male škole hrvatskoga jezika i kulture)
Veljača
Četvrt stoljeća djelovanja Male škole hrvatskoga jezika i kulture bio je idealan povod za stvaranje
kratkometražnog dokumentarnog filma Spomenak koji će pokazati povijest škole, njezin temeljni cilj i
potvrđenu vrijednost kroz sadašnji trenutak, ali i arhivske snimke. Film je sniman u autentičnom
okruženju tijekom odvijanja Male škole 2017., a montiran je tijekom jeseni 2017. Uz korištenje
brojne foto i filmske arhive, dočarava neprocjenjive trenutke zajedništva velikih i malih
Maloškolaraca, ljepotu učenja, druženja i sklapanja cjeloživotnih prijateljstava koje im je ova škola
omogućila.
Ovom pričom o djeci koja žive i školuju se izvan RH te dolaze u domovinu svojih predaka učiti
materinski (nasljedni) jezik, javnosti ćemo predstaviti jedan od Matičinih tradicionalnih i jedinstvenih
programa te obilježiti Međunarodni dan materinskog jezika (21. veljače). Sudjelovanjem različitih

stručnjaka koji se bave poučavanjem i proučavanjem hrvatskoga kao inoga jezika, Mala škola će
dobiti potvrdu korisnog uporišta za ova interdisciplinarna znanstvena istraživanja.
Prihod
Hrvatska matica iseljenika
UKUPNO

3.000
3.000

Rashod
Troškovi održavanja programa
UKUPNO

3.000
3.000

5. HRVATSKI INTERNETSKI TEČAJ (HiT-1)
tijekom godine (dva semestra)
Hrvatski internetski tečaj – HiT je prvi sveučilišni on line tečaj hrvatskoga kao drugoga i stranoga
jezika u Republici Hrvatskoj, pokrenut inicijativom HMI-ja. Tečaj je rezultat odlične suradnje Hrvatske
matice iseljenika, Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišnog računskog centra SRCE, uz potporu resornog
Ministarstva znanosti i obrazovanja. Namijenjen je svima onima koji ne mogu doći na tečaj
hrvatskoga jezika u Hrvatsku i kojima su ograničene mogućnosti učenja hrvatskoga u zemlji u kojoj
žive, te posebice najmlađem naraštaju koji i u učenju jezika želi komunicirati uporabom suvremene
tehnologije. Radi se o strateški važnome projektu za Republiku Hrvatsku, kojim se hrvatski jezik
pridružuje nizu velikih svjetskih jezika za koje postoje brojni slični projekti, a kojim se ujedno i
doprinosi očuvanju nacionalnoga i kulturnoga identiteta.
Nakon skoro godinu i pol stručnih i tehničkih priprema te izrade materijala, u proljeće 2011. je
započeo s radom HiT-1 (tečaj za početnu razinu znanja). Tečaj se provodi putem sustava za e-učenje
(MoD), a uključuje i obavezna 24 nastavna sata s lektorom putem interneta (Skype i Webinar). Sastoji
se od 7 nastavnih cjelina za čije ovladavanje polaznici imaju na raspolaganju ukupno 12 tjedana.
U 2018. će se nastaviti s provedbom HiT-1, kroz dva semestra. Slijedom dogovora HMI-ja, Sveučilišta
u Zagrebu i Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH (SDUHIRH) 2014. godine, SDUHIRH je već
osigurao sredstva za pet stipendija za proljetni tečaj 2018. te bi i u 2018. trebao temeljem javnog
poziva ponuditi stipendije za online učenje hrvatskoga jezika (tj. jesenski tečaj 2018.). Ukupan broj
stipendija za kalendarsku 2018. bio bi deset, tj. pet stipendija po semestru.
S obzirom na veliki interes za nastavkom projekta, tj. za tečajevima za više razine znanja od
početničke, nužan je nastavak izrade Hrvatskog internetskog tečaja, tj. izrada HiT-2 i HiT-3, kada se za
to stvore realni uvjeti. U međuvremenu će se provoditi individualizirani program Hej.
UKUPNO
(Napomena: 10 stipendija SDUHIRH-a)

6. MREŽNA STRANICA hrID (Hrvatski izvan domovine)
tijekom godine

0,00

Sadržaj mrežne stranice Odjela za školstvo, znanost i šport HMI-ja hrID - Hrvatski izvan domovine
vezan je za učenje i poučavanje hrvatskoga kao nasljednoga jezika. Stranica je namijenjena učiteljima
hrvatske nastave u inozemstvu za rad u nastavi (za svaku dob i razinu jezičnoga znanja); učenicima za
učenje o Hrvatskoj, njezinoj kulturi, povijesti i baštini; roditeljima, bakama i djedovima, kako bi se
njihovi potomci susreli s hrvatskom riječju od rođenja te članovima hrvatske zajednice, kao i svima
drugima zainteresiranim za različite informacije o Hrvatskoj.
Sadržaji portala hrID organizirani su u šest podstranica: O NAMA; ŠKOLE I TEČAJEVI; NASTAVNI
MATERIJALI; KORISNI ON-LINE MATERIJALI; KORISNE POVEZNICE te NAŠA NASTAVA. Prošle je godine
otvorena Facebook grupa Hrvatski izvan domovine (hrID) kao nadogradnja istoimene mrežne
stranice. U ovoj se grupi već vrlo aktivno razmjenjuju nastavni materijali, aktivnosti i ideje za nastavu
hrvatskoga kao inoga (nasljednoga) jezika.
Osim daljnjeg nadopunjavanja sadržaja obiju stranica, u 2018. je u planu izrada likovnog rješenja loga,
izrada prostora za multimediju kao i daljnje grafičko i likovno uređenje podstranica.
Značenje i važnost za HMI: prvi i jedini portal s fb stranicom takve vrste (za hrvatski jezik za sada ne
postoji ni jedan sličan portal); suvremeno (a financijski vrlo prihvatljivo) rješenje za niz poteškoća s
kojima se susreću nastavnici hrvatskoga jezika izvan domovine; učenje hrvatskoga jezika postaje
raznolikije, dinamičnije i učinkovitije; informacije o Hrvatskoj oblikovane na moderan način i u mediju
koji je sastavni dio života mladih potomaka iseljenih Hrvata pridonijet će očuvanju njihova
nacionalnoga i kulturnoga identiteta.
Prihod
Hrvatska matica iseljenika
UKUPNO
Rashod
Intelektualne usluge
UKUPNO

1.000
1.000

1.000
1.000

7. MULTIMEDIJALNI PROJEKT IGRAČKA U SRCU
tijekom godine (rad sa školama), prosinac (izložba)
Odjel za školstvo u suradnji s Odjelom za kulturu i Odjelom za marketing i promociju započinje
projekt multimedijalne izložbe Igračka u srcu koji podrazumijeva međunarodnu kulturnu suradnju s
hrvatskim školama, hrvatskim katoličkim misijama i centrima hrvatskih studija (i drugim relevantnim
institucijama) izvan Republike Hrvatske na razvoju i poticanju kreativnosti djece i mladih kroz učenje i
promociju hrvatske tradicijske kulture te završnu aktivnost postavljanje izložbe rezultata projekta, tj.
multimedijalnu izložbu u zgradi Hrvatske matice iseljenika, početkom prosinca 2018.
Tema projekta je igračka inspirirana hrvatskom tradicijskom kulturom, koja će se realizirati putem
četiri kategorije izričaja: Likovni rad (pojedinačni rad i skupni rad); Fotografija (pojedinačni rad);
Multimedija / Videospot ili film (pojedinačni i skupni rad) i Literarni rad (pojedinačni rad). U suradnji s
koordinatorima, za hrvatske škole/misije/centre u inozemstvu provest će se natječaj, a pobjednički će
radovi biti izloženi u sklopu multimedijalne izložbe gdje će stručni ocjenjivači izabrati najbolje radove.
U projekt će se uključiti i nekoliko suradničkih škola/društava iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine te

hrvatskih manjinskih zajednica u Europi koji će sudjelovati izvan konkurencije te mladi hrvatski
dizajneri. Sva će djeca sudionici dobiti zahvalnicu i simbolične nagrade, a pobjednici, zavisno o
financijskim mogućnostima HMI-ja i sredstvima drugih izvora, priznanja i nagrade. Jedna od
mogućnosti za pojedinačnu nagradu je i boravak u Maloj školi hrvatskoga jezika i kulture 2019.
Suradnjom s mrežom hrvatskih škola, hrvatskih katoličkim misija i hrvatskih centara izvan RH na
provedbi zajedničkog programa za djecu i mlade kojim se potiče kreativnost i stvaralaštvo kroz
promociju hrvatske tradicijske kulture te umrežavanjem hrvatskih škola radi bolje povezanosti na
programima i projektima od zajedničkog značaja ostvarit će se povezivanje Hrvata izvan RH.
Uključivanjem škola iz RH pridonijet će se međusobnom povezivanju te uspostavljanju prijateljskih i
stručnih dodira između škola u RH i sudionika iz hrvatskih zajednica u svijetu. Doprinos HMI-ja
povezivanju i uključivanju različitim ustanovama iz područja kulture te odgoja i obrazovanja i
pojedinaca koji su stručnim i znanstvenim radom najuže specijalizirani za program.
Prihod
Hrvatska matica iseljenika
Tekuće pomoći iz proračuna Grada Zagreba
UKUPNO
Rashod
Troškovi održavanja programa
UKUPNO

6.000
10.000
16.000

16.000
16.000

8. IZRADA SADRŽAJA ZA NASTAVU HRVATSKOGA KAO NASLJEDNOG JEZIKA
tijekom godine
Izrada sadržaja pogodnih za uporabu u nastavi hrvatskoga kao nasljednog jezika odvijala bi se putem
sljedećih djelatnosti:
a) IZRADA MOBILNE APLIKACIJE/SADRŽAJI TEMELJENI NA INFORMACIOJSKO-KOMUNIKACIJSKIM
TEHNOLOGIJAMA (IKT)
Nove mlade generacije, odrasle uz digitalne tehnologije i internet u višejezičnim sredinama raseljenih
hrvatskih zajednica na raznim kontinentima, u učenju hrvatskoga jezika odabire multimediju u odnosu na tekst kao i učenje uz igru. U suradnji s Učiteljskim fakultetom Odjel za školstvo će započeti na
osmišljavanju mobilne aplikacije za učenje hrvatskoga kao nasljednog jezika/digitalnu slikovnicu s
interaktivnim zadatcima, jezičnim igrama (kvizovi, križaljke,…), multimedijalnim igricama, aktivnostima za uvježbavanje izgovora, zadatcima za razvijanje vještine slušanja i dr., koja bi bila dostupna na
webu, za Androidu i iOS uređaju. Izradom nastavnih materijala namijenjenih učenju hrvatskoga kao
nasljednoga jezika uz pomoć IKT-a učenje hrvatskoga će učiniti dostupnijim i atraktivnijim, a HMI će
(nakon HIT-a) napraviti novi iskorak u području svojih programa.
b) PRIRUČNIK ZA HRVATSKU NASTAVU U INOZEMSTVU
Broj postojećih i široj javnosti dostupnih priručnika za učenje hrvatskoga kao nasljednoga jezika samo
djelomično pokrivaju današnje potrebe. Posebno se to odnosi na učenje drugih sastavnica hrvatskoga
identiteta (kultura, povijest, zemljopis, glazba, film, tradicija i dr.). Prema saznanjima temeljenim na
dostupnim nastavnim materijalima do sada nije izrađen niti jedan priručnik takvog tipa namijenjen
školskome uzrastu.
S obzirom na dugogodišnja iskustva u izradi, provedbi i procjeni materijala za rad radionica hrvatske
kulturne i prirodne baštine, a posebno iskustva u radu s nehomogenim skupinama (različito jezično
znanje, uzrast, različiti prvi jezici, motivacija i sl.), postojeći radni materijali Odjela za školstvo idealan

su temelj za osmišljavanje priručnika za nastavu iz ovog područja. On bi sadržajno obuhvatio i međusobno povezao različite odrednice hrvatske baštine (književnost, glazba, likovna i scenska kultura,
film, povijest, zemljopis, folklor, religija, …). Priručnik bi predstavljao važan izvor građe, dodatno motivirao učenike za susret s hrvatskim identitetom, a učiteljima predstavljao pomoć i potporu u pouci i
prenošenju znanja.
Prihod
Hrvatska matica iseljenika
UKUPNO

5.000
5.000

Rashod
Crteži, grafičko oblikovanje, prijelom, tiskanje
UKUPNO

5.000
5.000

9. DIGITALNI REPOZITORIJ (digitalizacija novina i video zapisa Male škole i Sveučilišne škole)
tijekom godine
Digitalizacijom najvažnijih dijelova iz arhive Male škole hrvatskoga jezika i kulture i Sveučilišne škole
hrvatskoga jezika i kulture Odjel će započeti sa stvaranjem digitalnog repozitorija ovih tradicionalnih
Matičinih projekata.
Digitalizacijom spomenute građe prvenstveno će se zaštititi originali i prevenirati eventualni gubitak
ove vrijedne arhivske građe, ali i omogućiti ubrzano pretraživanje, lakšu analizu, virtualno spajanje
fizički udaljenog gradiva i sl. Omogućivši dostupnost ovih sadržaja na mrežnim stranicama,
znanstvenoj i školskoj zajednici u Hrvatskoj će se pružiti uporišta za znanstvena istraživanja o učenju i
poučavanju hrvatskoga jezika i kulture hrvatske djece i mladeži u iseljeništvu. Elektroničke inačice
Spomenka, novinama Male škole, bit će ponuđene za arhiviranje i Hrvatskom školskom muzeju i na
taj način dati vrijedan doprinos dokumentaciji o školstvu.
Prihodi
Hrvatska matica iseljenika
UKUPNO

4.000
4.000

Rashod
Troškovi održavanja programa
Uredski materijal
Ostali nespomenuti rashodi
UKUPNO

2.000
500
1.500
4.000

10. PROGRAM ZA HRVATSKE ŠKOLE U INOZEMSTVU
ožujak/travanj 2018.
Slijedom uspjeha radionica za učenike i seminar za učitelje u Kanadi koje su zajednički organizirali
SDUHIRH, MZO, HMI, AZOO, VRH I GK RH u Kanadi te hrvatske župe i škole (travanj 2017.), kao i
Matičina projekta Hrvatskih dana za djecu, mladež, učitelje i roditelje u SAD-u i Australiji (2004.2009.), u planu je organizacija sličnoga programa za hrvatske škole u SAD-u. Zajednički je cilj potpora
učenju hrvatskoga jezika, pružanje novih poticaja u radu te očuvanje hrvatskoga identiteta.

Sukladno strukturi programa i broju izvoditelja programa koja je usuglašena na sastancima Radne
skupine tijekom 2016. godine, u planu je i ove godine da Hrvatska matica iseljenika sudjeluje u
programu s dva izvoditelja na sljedeći način: izradom programa interaktivnih predavanja i radionica
za učitelje te njihovom provedbom te izradom programa radionica za učenike te njihovom
provedbom.
Na temelju dugogodišnjega iskustva u organizaciji i provedbi sličnih programa u kojima HMI uspješno
surađuje s različitim ustanovama iz područja kulture te odgoja i obrazovanja, dio programa za koji je
zadužena Hrvatska matica iseljenika izradit će i provesti izvoditelji koji su stručnim i znanstvenim
radom najuže specijalizirani za teme tog dijela programa.
UKUPNO
0,00
(Napomena: Projekt će biti financiran sredstvima Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH i
Ministarstva znanosti i obrazovanja RH)

11. STRUČNI I ZNANSTVENI SKUPOVI I OSTALI PROGRAMI
tijekom godine
a) Radi praćenja suvremenih istraživanja na području inojezičnog hrvatskog te njihove primjene u
praktičnome radu (u svim planiranim projektima za ovu godinu), Odjel planira sudjelovati na važnim
jezičnim i kulturološkim stručnim i znanstvenim skupovima te skupovima posvećenim iseljeničkoj
tematici.
b) Zavisno od potreba i interesa hrvatskih zajednica u svijetu, Odjel će organizirati posjete iseljeničkih
skupina (učitelji, učenici, studenti, znanstvenici, športski klubovi, …) Hrvatskoj, kao i radionice za učenike i učitelje u inozemstvu.
Prihod
Hrvatska matica iseljenika
UKUPNO

1.600
1.600

Rashod
Službena putovanja
Ostali neplanirani troškovi
UKUPNO

600
1.000
1.600

12. POTPORA I SAVJETODAVNA DJELATNOST
tijekom godine
Odjel za školstvo, znanost i šport aktivno radi na unaprjeđenju i što neposrednijim dodirima između
hrvatskih škola u inozemstvu sa školama u Hrvatskoj (razmjena pisama/razglednica, blagdanskotematskih rukotvorina, likovnih radova, video isječaka; uporaba društvenih mreža, pričaonica i
programa za videorazgovor (primjerice Skype); razmjena učenika, povezivanje i stručno usavršavanje
učitelja i sl). Ovakvo povezivanje omogućuje djeci i mladima koji žive izvan RH služenje hrvatskim
jezikom u govoru i pismu u stvarnim komunikacijskim situacijama s vršnjacima što, osim razvoja
jezično-komunikacijske kompetencije, potiče i razvoj međukulturalne kompetencije.

Djelovanje Odjela podrazumijeva i savjetodavnu pomoć učiteljima i lektorima hrvatskoga jezika, tj.
svima onima koji se bave podukom hrvatskoga, kao i mladima u hrvatskim zajednicama, kao i svima
onima nehrvatskoga podrijetla koji su zainteresirani za učenje hrvatskoga kao inoga jezika, koje
zanimaju postojeće mogućnosti školovanja u Hrvatskoj, uključenje na redovne i poslijediplomske
studije, prijelaze na sveučilišta u Hrvatskoj, itd. Zahvaljujući suradnji sa sveučilišnim i ostalim
institucijama u Hrvatskoj, Odjel pruža pomoć mladima iz hrvatskih zajednica prigodom dolaska u
Hrvatsku. Također, savjetodavno i organizacijski pomaže obiteljima iz hrvatskih zajednica prigodom
uključenja u hrvatske škole djece i mladeži. Česta je aktivnost Odjela i potpora mladeži iz Hrvatske,
kao i stručnjacima, znanstvenicima prigodom organizacije njihovih stručnih, studijskih, sportskih i sl.
boravaka u inozemstvu prigodom različitih skupova, natjecanja, itd., te njihovo povezivanje s krugom
hrvatske zajednice ovisno o njihovim potrebama, stručnim profilima, itd.
Odjel će također pružati savjetodavnu i ostalu pomoć u nabavi stručnih knjiga, knjiga za djecu i mladež, DVD-a, zvučnih knjiga, CD-a, dugometražnih filmova i materijala, časopisa, tradicijskih igračaka
za djecu, dječjih karata Hrvatske, udžbenika i priručnika za učenje hrvatskoga jezika te drugih knjiga
za različite dobne skupine /za nastavu nacionalne grupe predmeta.
UKUPNO

0,00

III. ODJEL ZA HRVATSKE MANJINE
1. DIGITALNO SJEDIŠTE HRVATSKIH MANJINA
Mjesto izvođenja: HMI i svugdje gdje borave pripadnici manjina i osobe koji se za njih zanimaju
Vrijeme izvođenja: tijekom cijele godine
Navedeno digitalno sjedište trebalo bi postati novi digitalni sadržaj na usluzi pripadnicima hrvatskih
manjina. Posebnost ovog digitalnog sjedišta biti će način na koji će se sjedište uređivati, naime
sjedište je zamišljeno u prvom redu kao zajednički blog na kojem će pripadnici hrvatskih manjina
moći razmjenjivati i predstavljati sadržaje koji sami smatraju važnima. Na drugoj strani sjedište će biti
digitalni repozitorij, arhiv sadržaja od važnosti za pripadnike hrvatskih manjina i sve one koji navedeni
sadržaji zanimaju. Oni će biti u realnom vremenu dostupni tijekom cijele godine svima koji imaju
pristup internetu.
Tijekom 2017. oblikovano digitalno sjedište biti će pušteno u privremeni rad (tzv. beta), a u potom će
dobiti trajni oblik, stalnu internetsku adresu i smještaj na internetskom poslužitelju.
Potrebna financijska sredstva (registracija domene i zakup serverskog prostora): HMI 1.000,00 kn

2. MATRIX DIGITAL – DIGITALNO IZDAVAŠTVO
Mjesto izvođenja: HMI u suradnji s Odjelom za nakladništvo
Vrijeme izvođenja: tijekom cijele godine
Premda je i do sada pojedina svoja izdanja (Matica, Iseljenički zbornik) Hrvatska matica iseljenika
činila dostupnima u digitalnom, PDF formatu putem svog mrežnog sjedišta ovo je predstavljalo samo

korisnu nadopunu tiskanim izdanjima. Projektom biblioteke „Matrix digital“ Matica bi se okrenula i
isključivo digitalnom izdavaštvu. Biblioteka bi u prvom redu obuhvaćala djela vezana za hrvatske
manjine i to reizdanja klasičnih djela vezanih za manjinsku problematiku, digitalizirana matičina
izdanja kao i izdanja djela onih suvremenih autora koji pristanu na takav oblik predstavljanja svojih
radova. Izdane knjige bit će besplatne i dostupne svima koji imaju pristup internetu. Djela će biti
izdavan uz PDF i u formatima prilagođenima za e – čitače kao što su .epub i .mobi. Sve knjige bit će
pohranjene i u digitalnom repozitoriju Nacionalne i sveučilišne knjižnice.
Poslije probnog izdanja „Hrvata izvan Hrvatske“ Većeslava Holjevca u 2017, tijekom 2018. izdat će se
nekoliko naslova koji se bave hrvatskim iseljeništvom i manjinama, važan su dio baštine navedenih, a
uživaju status „javnog dobra“ (istekla autorska prava). Početi će i digitalizacija starih godišta
„Matice“, „Iseljeničkog kalendara“ odnosno „Iseljeničkog zbornika“.
Potrebna financijska sredstva: (skener i program za prepoznavanje teksta i pretvaranje u pdf,
jednokratno ulaganje): HMI 2.500,00 kn
3. FORUM MLADIH PRIPADNIKA HRVATSKIH MANJINA
Mjesto izvođenja: Koljnof, Mađarska
Vrijeme izvođenja: rujan 2018., tri dana
Zaključcima 22. Foruma hrvatskih manjina (članak 7.), održanog 4. studenog 2016. u organizaciji
Hrvatske matice iseljenika, predloženo je organiziranje Foruma mladih pripadnika hrvatskih
manjinskih zajednica (od 16 do 30 godina). Forum mladih je zamišljen kao oblik druženja mladih
pripadnika hrvatskih manjinskih zajednica tijekom kojega bi navedeni stjecali nova znanja i vještine
putem radionica i predavanja. Zaključcima je i preporučeno da se Forumi organiziraju u zemljama
gdje pripadnici hrvatskih manjinskih zajednica žive. Kao partner u ovom projektu sudjelovala bi
Hrvatska državna samouprava.
Potrebna financijska sredstva: (troškovi smještaja i prehrane): HMI 21.000,00 kn
4. FORUM HRVATSKIH MANJINA
Mjesto izvođenja: HMI
Vrijeme izvođenja: studeni 2018.
Forum hrvatskih manjina je tradicionalna manifestacija koja svake godine okuplja predstavnike
hrvatskih manjinskih zajednica iz okolnih zemalja – Italije, Austrije, Slovenije, Češke, Slovačke,
Mađarske, Srbije, Rumunjske i Makedonije. Predstavnici hrvatskih manjinskih zajednica tu
raspravljaju o temama bitnima za njihov položaj i razvoj. Svaki Forum je posvećen određenoj temi.
Rezultati rada Foruma su zaključci koji se prosljeđuju državnim tijelima koje imaju utjecaj na položaj i
perspektive hrvatskih manjinskih zajednica.
Potrebna financijska sredstva: HMI 10.000,00 kn
5. DRUGI ZVUK – (MALO DRUGAČIJE) HRVATSKE MANJINE
Mjesto izvođenja: HMI

Vrijeme izvođenja: tijekom cijele godine
Predstavljanje glazbenih sastava koji njeguju manjinsko glazbeno stvaralaštvo koje izražava odmak od
tradicionalnog folklora. Predstavit će se rok, jazz i pop glazba pripadnika hrvatskih manjina koja se
miješa s elementima tradicijske glazbe ili je izraz aktivizma na promicanju prava hrvatskih manjinskih
zajednica. Ova glazba bi se sustavno promovirala putem novinskih i internetskih članaka,
organiziranjem gostovanja takvih sastava u hrvatskim medijima (radio i televizija), kao i
organiziranjem nastupa navedenih kako u manjinskim sredinama tako i na području Republike
Hrvatske.
Potrebna financijska sredstva: sponzorstva i suradnja s HTV.
6. HR-Scanner
Mjesto izvođenja: HMI
Vrijeme izvođenja: tijekom cijele godine
Projekt povezivanja ustanova, organizacija i pojedinaca koji se bave digitalizacijom baštine hrvatskih
manjina i hrvatskog iseljeništva. Putem digitalne platforme međusobno bi se povezale svi ono koji se
na bilo koji način bave digitalizacijom baštine hrvatskih manjina i hrvatskog iseljeništva kako bi
međusobno izmjenjivali iskustva i izbjegli preklapanje poslova i sl.
7. Katalog baštine hrvatskih manjina i hrvatskog iseljeništva
Tijekom 2018., a povodom svjetske godine baštine, pokrenuo bi se projekt katalogizacije baštine
hrvatskih manjina i hrvatskog iseljeništva. Tijekom ove godine međusobno bi se povezali svi činitelji
koji mogli ili trebali biti dionici takvog radilo se o institucijama iz Republike Hrvatske ili iz inozemstva,
udrugama građana, pojedincima i sl. Utvrdili bi se kriteriji i metode katalogizacije materijalne i
nematerijalne baštine Hrvata izvan Republike Hrvatske.

IV. ODJEL ZA NAKLADNIŠTVO
 MJESEČNA REVIJA HMI - ČASOPIS „MATICA“


GODIŠNJAK HMI - HRVATSKI ISELJENIČKI ZBORNIK 2018.

 WEB PORTAL HMI – TROJEZIČNI DIGITALNI DNEVNIK S REPOZITORIJEM HMI
 TRIBINA HRVATSKE MATICE ISELJENIKA
 LEKSIKON HRVATSKOG ISELJENIŠTVA I MANJINA, HMI & Institut Ivo Pilar & partneri,
Zagreb, 2018, 1120 str.
 PROJEKT HRVATSKE KNJIGE IZVAN HRVATSKE
 SUNAKLADNIŠTVO S NK AGM (ZAGREB) I NK BOŠKOVIĆ (SPLIT) – KNJIŽNI NIZ: HRVATSKA KNJIŽEVNOST U ISELJENIŠTVU
 SURADNJA S HRVATSKIM MEDIJIMA U SVIJETU

 FOND ZA OTKUP NOVIH KNJIGA IZ DIJASPORE
 SUDJELOVANJE NA SIMPOZIJIMA I STRUČNIM SKUPOVIMA S MIGRANTSKOM TEMATIKOM, EDUKACIJE ZA NOVE MEDIJE
 KOLOKVIJ O SUVREMENOM ISELJENIČKOM TISKU I MREŽNIM IZDANJIMA – 40. obljetnica izlaženja dvojezične njemačke „Žive zajednice“, travanj 2018.
 KOLOKVIJ – HRVATSKO-AMERIČKO PISMO U GLOBALNOME KONTEKSTU, lipanj 2018.
 KNJIŽNI NIZ: HRVATI U SVIJETU


KNJIŽNI NIZ: HRVATSKI ZNANSTVENICI U SVIJETU

 SPECIJALNA KNJIŽNICA HRVATSKE MATICE ISELJENIKA
 SURADNJA S CROATIAN HERITAGE MUSEUM AND LIBRARY, CLEVLAND, OH, SAD
 DIGITALNI ARHIV FOTOGRAFIJA HMI – DAF HMI

1. Mjesečna revija Hrvatske matice iseljenika – Časopis „Matica“ (Godište 67)
Časopis Matica je mjesečno glasilo Hrvatske matice iseljenika koje se tiska u nakladi od 2.500
primjeraka formata A4 i koje izlazi 10 puta godišnje (mjesečno, uz dva dvobroja: zimski
(siječanj/veljača) i ljetni (kolovoz/rujan). Riječ je o magazinu koji, sukladno ciljanoj čitateljskoj
publici, donosi obilje sadržaja iz kulturnog i društvenog života Republike Hrvatske kao i svih
tematskih sklopova vezanih uz život iseljeništva diljem Europe i prekomorskih zemalja.
Jedinstven je to časopis koji, uz bogatu fotografsku građu, zahvaća suvremeno hrvatsko
zajedništvo u punini njegova života u domovini i dijaspori, a svaki tekst prati kratak sažetak
na engleskome jeziku. Gotovo dvije tisuće primjeraka Matice šalje se u inozemstvo,
uglavnom besplatno, na adrese raznih hrvatskih udruga, klubova, centara, katoličkih misija i
pretplatnika. Časopis se distribuira i na sektorske državne i lokalne ustanove u RH, čiji
djelokrug rada zahvaća život dijaspore i hrvatskih građana s migrantskom pozadinom.
Uz uobičajene iseljeničke i manjinske kroatološke sadržaje časopis promovira Republiku
Hrvatsku i hrvatski jezik te povijest hrvatskoga naroda, programe i projekte HMI, Hrvate u
BiH kao i cjelokupne hrvatske nacionalne vrijednosti u cilju očuvanja i razvitka identiteta
hrvatskih građana izvan Republike Hrvatske. Potrebno je napraviti redizajn časopisa.
Časopis ima rastući digitalni repozitorij od 2006. u kojem su elektronske inačice zadnjih 100
brojeva
„Matice“
dostupne
na
internetu
na
adresi
http://www.matis.hr/index.php/hr/aktivnosti/nakladnistvo/casopis-matica.
Mrežno izdanje, uključujući prisutnost na društvenim mrežama, iseljeničku tematiku
sustavno približava Y naraštaju građana hrvatskih korijena iz višekulturnih sredina, kao i
njihovim prijateljima i sugrađanima iz četrdesetak domicilnih zemalja svijeta.

Prihod
Hrvatska matica iseljenika
Sponzori, reklame i pretplata
UKUPNO

705.000
135.000
840.000 kn

Rashod
Službena putovanja
Uredski materijal
Usluge pošte i sl.
Intelektualne usluge, honorari i sl.
Tiskarske i grafičke usluge
Bankarske usluge
Ostali nespomenuti rashodi (grafička priprema, prijevodi…)
UKUPNO:

10.000
40.000
330.000
60.000
288.000
10.000
102.000
840.000 kn

2. Godišnjak Hrvatski iseljenički zbornik 2018 (godište 63, svezak 63)
Trojezični Hrvatski iseljenički zbornik je stručni časopis za društvena i kulturna pitanja koji
njeguje tematsku i disciplinarnu otvorenost spram hrvatskog iseljeništva s jedne strane, te s
druge informira iseljeništvo s recentnom društvenom i kulturnom zbiljom Republike
Hrvatske. S treće pak strane upoznaje treći i četvrti iseljenički naraštaj te domovinsku javnost
s poviješću i kulturom hrvatskoga iseljeništva – nastalom na tlu domicilnih zemalja.
Stoga se u njemu objavljuju radovi afirmiranih stručnjaka iz matične zemlje i iseljeništva iz
različitih društvenih i humanističkih disciplina, ali i radovi koji preskaču granice pojedinačnih
disciplina i to na hrvatskom, engleskom i španjolskom jeziku u želji premošćenja i jezične
barijere među heterogenim zajednicama hrvatskog izvandomovinstva diljem planeta.
Novi radovi se primaju do 1. 9., izbor tekstova se potvrđuje recenzijom do 15. 11., grafička
priprema i tisak predviđaju se do 15.12. 2017., a svezak obično izlazi pred kraj tekuće godine.
Sadržaj pojedinog sveska Hrvatskog iseljeničkog zbornika (hrvatski, engleski, španjolski), prosječno objavi 35 priloga, raspoređenih na oko 450 stranica, B5 formata, koji povezuju četrdesetak država svijeta. Godišnjak izlazi od 1955, s tim što je 1992. raniji naziv Iseljenički kalendar promijenio u Hrvatski iseljenički zbornik. Potrebno je napraviti redizajn godišnjaka, zadnji
put je redizajniran godine 2001.
Časopis, uz prisutnost na društvenim mrežama, ima digitalni repozitorij već 17 godina u
kojem su elektronske inačice dostupne na internetu na adresi http://www.matis.hr/zbornik.

Prihod
Hrvatska matica iseljenika
Sponzori, reklame i pretplata
UKUPNO

100.000
20.000
120.000

Rashod
Troškovi autorskih honorara
Troškovi lekture
Troškovi prijevoda, tekstova i sažetaka
Troškovi likovne opreme časopisa
Troškovi grafičke pripreme, redizajn sveska
Troškovi tiskanja
Organizacijski troškovi
Ostali nespomenuti rashodi
(redizajn, e inačica HIZ-a)
UKUPNO

30.000
5.000
12.000
3.000
18.000
30.000
2.000
20.000
120.000 kn

3. Web portal HMI –Trojezični digitalni dnevnik i repozitorij HMI
Matičin trojezični web portal na hrvatskom, engleskom i španjolskom jeziku virtualni je
dnevnik Hrvatske matice iseljenika. Ta dnevna kronika s mnoštvom autentičnih fotografija i
video sadržaja prati postignuća hrvatskih građana iz domovine i iseljeništva te daje pouzdan
uvid u kulturni i društveni život domovine te život hrvatskih zajednica izvan Republike
Hrvatske, osobito njihovih udruga i klubova, donoseći uz to i vijesti iz hrvatskih katoličkih
misija sa svih kontinenata. Na tjednoj se razini priređuje oko tridesetak vijesti opsega od 30
do 60 kartica teksta uz prateću fotografsku građu. Na poseban način Matičin portal prati
suvremenu mobilnost i razvitak karijera hrvatskih građana u inozemstvu u svim područjima
ljudske djelatnosti od umjetnosti do gospodarstva, znanosti i sporta. Rubrike portala
arhiviraju se u digitalnom repozitoriju kao sažeti vodiči kroz recentnu, prvenstveno kulturnu
i društvenu stvarnost Hrvatske i njezinoga iseljeništva. Informacije, osobito one u Info centru,
namijenjene su migrantima i povratnicima, potencijalnim ulagačima u gospodarstvo i
turizam, ali i onima koji upravo ovdje u RH vide budućnost svoje djece. Isto tako, portal je
najbolji promotor hrvatskog jezika i djelovanja pojedinih segmenata programa rada HMI. Svi
Odjeli i odsjeci HMI-ja u virtualnoj infrastrukturi Matičina portala (u dubini od dvadesetak
stranica) ali i samom sučelju računala imaju uključene i istaknute ažurirane sve programe
HMI-ja, škole i seminare, najave događanja, natječaje, susrete u Matici, nakladničke
projekte, promocije i izložbe koje su u svakome trenutku dostupne korisnicima. Uz rastući
digitalni repozitorij, koji sadrži digitaliziranu građu svih publikacija i knjiga HMI od godine
2000., uz portal se razvija živa komunikacija sa iseljeništvom na društvenim mrežama poput
facebooka. Na portalu se redovito prate i programi podružnica HMI u Dubrovniku, Rijeci,
Splitu i Vukovaru.
Digitalna transformacija poslovanja HMI
Portal HMI neophodno je redizajnirati u skladu s novim tehnologijama i postaviti novo
sučelje osjetljivo na promjenu (responsive web design) tako da krajnji korisnik u zemlji i

inozemstvu može jednostavnije otvarati stranicu i pretraživati na mobilnim uređajima
različitih dimenzija uz potpunu medijsku konvergenciju (tekst, slika, zvuk) s raznovrsnom
mogućnošću navigacije.
Predlažemo povoljnu opciju rasporeda sadržaja multi-column grid/layout. Standard kod
većine ustanova u kulturi RH je postignut s Bootstrap frameworkom. Drugim riječima,
najpopularniji HTML, CSS i JavaScript okvir za razvoj responsive (adaptivnih) web stranica.
Matičin portal je kreiran u današnjem izgledu 2012. (fixed layout), dok se tijekom protekle
2017. godine većina portala ustanova u kulturi i medijskih kuća već osuvremenila (responsive
web design).
Trošak za cjelokupnu digitalnu transformaciju poslovanja HMI nije uključen u dole niže
navedene troškove vezane uz redovito funkcioniranje web portala HMI kao elektroničkog
dnevnika HMI.

Prihod
Hrvatska matica iseljenika
UKUPNO

85.000
85.000 kn

Rashod
Prijevodi vijesti za potrebe portala na
engleskome i španjolskome jeziku
Informatička oprema i redizajn portala
UKUPNO

60.000
25.000
85.000 kn

4. Tribina Hrvatske matice iseljenika
Tribina Hrvatske matice iseljenika, s višedesetljetnom tradicijom, tijekom 2018. bit će
otvorena za dijalog s hrvatskim iseljeništvom u svim područjima ljudske djelatnosti u duhu
tolerancije i boljeg međusobnog poznavanja suvremenog hrvatskog društva i autentičnih
društvenih i kulturnih praksi - koje nastaju u hrvatskim zajednicama iz četrdesetak zemalja
svijeta sa svih kontinenata. Dodiri kultura iznimno su poticajni za analitičke tribine
polutisućljetnog hrvatskog izvandomovinstva - kojima je cilj afirmirati planetarno suvremeno
hrvatsko zajedništvo.
Matica redovito priređuje na svojoj tribini prezentacije novih knjiga, promociju audiovizualne
baštine iseljeničkih zajednica kao i suvremena filmska ostvarenja; pruža medijsku potporu
inovativnim znanstvenim projektima iz migrantskog života, te dominantnim društvenim i
kulturnim projektima vezanim uz hrvatsko iseljeništvo. Na tribini Hrvatske matice iseljenika,
kojih će bit 12, predavat će ugledni intelektualci iz domovine i inozemstva.
Iseljenička tematika će se obrađivati u pet slijedećih sesija:

a) Književno stvaralaštvo i ostali nakladnički projekti iseljeništva
Na tribini će se predstavljati nova izdanja hrvatskih knjiga iz iseljeništva od književnosti,
povijesti, politologije, sociologije do gospodarskih studija.
b) Domovinsko nakladništvo o Hrvatima izvan RH
Na tribini će se predstavljati knjige nakladnika iz Hrvatske koje se bave temom hrvatskog
iseljeništva.
c) Suvremene kulturne i društvene prakse hrvatskih iseljenika i pripadnika hrvatskih
autohtonih manjina
Tribina će se baviti kulturološkim, sociološkim te politološkim temama vezanim uz aktualnu
problematiku hrvatskog iseljeništva i hrvatskih autohtonih manjina.
Prigodom 150. obljetnice Hrvatsko-ugarske nagodbe u HMI-ju će biti priređena tribina na
kojoj će, uz ostale prigodne sadržaje, biti promovirana jedinstvena historiografska
monografija „Osam stoljeća hrvatsko-ugarske državne zajednice, s posebnim osvrtom na
Hrvatsko-ugarsku nagodbu“, koju je napisao Ladislav Heka / László Heka. Autor dr. sc.
Ladislav Heka (Mikleuš, Hrvatska, 22. rujna 1959.) je sveučilišni docent i spisatelj iz Segedina,
koji će u svom nastupu propitivati sociološke odjeke Hrvatsko-ugarske nagodbe na naše dvije
prijateljske države RH i RM.
d) Izazovi suvremene mobilnosti
U okviru tribine redovito se priređuju stručni i znanstveni skupovi te razni kolokviji vezani uz
suvremenu mobilnost u suradnji s akademskom zajednicom iz RH i inozemstva. Tijekom
iduće godine posebno će se prirediti stručni kolokvij o iseljavanju mladih visokoobrazovanih
ljudi.
e) Audiovizualna baština iseljeništva, video zapisi i fotografska građa
Tribina HMI će započeti s prezentacijom audiovizualne baštine o hrvatskom iseljeništvu u
suradnji s Hrvatskim audiovizualnim centrom i Hrvatskom rado televizijom.
UKUPNO

0.0 kn

5. LEKSIKON HRVATSKOG ISELJENIŠTVA I MANJINA, HMI & Institut Ivo Pilar & partneri,
Zagreb, 2018, 1120 str.
Sunakladništvo: HMI, Institut Ivo Pilar i partneri
Tiskano izdanje Leksikon hrvatskog iseljeništva i manjina planira se objelodaniti 2018. s
opsegom od 1120 stranica, 800 fotografija i velikim enciklopedijskim formatom s 5900

natuknica. Sadržaj predstavlja jedinstven leksikografski iskorak cjelovitog opisa fenomena
hrvatskih migracija u razdoblju od Novog vijeka sve do naših dana s posebnim naglaskom na
migracije u 19. i 20. stoljeću.
HMI i Institut Ivo Pilar okupit će partnere na divot izdanju u dvije faze: u prvoj će biti izvršeno
grafičko oblikovanje, a u drugoj će se knjiga tiskati u dva toma i u knjigu će biti utisnuta
najmodernija elektronička digitalna inačica.
Elektroničko izdanje Leksikon hrvatskog iseljeništva i manjina objelodanjeno je 6. listopada
2015., pa su u zadnje dvije godine prikupljene izmjene i dopune kao i ispravci od strane
stručne i najšire čitateljske publike.
S druge strane, online Leksikon hrvatskog iseljeništva i manjina iako u PDF-u povećava
nepristranu i objektivnu vidljivost na Mreži naše iseljeničke dionice u ljudskome znanju na
hrvatskome jeziku, a privuklo je veliku pozornost kako u akademskoj zajednici tako i u
najširoj javnosti. Izdanje se redovito ažurira. Ukratko, Leksikon donosi nedostajuće mnoštvo
fascinantnih činjenica o stvaralaštvu hrvatske dijaspore iz 45 zemalja svijeta sa svih
kontinenata.
Kad su u pitanju leksikografski priručnici prvorazredne nacionalne važnosti u Europi, Matičin i
'Pilarov' projekt najsličniji je Irskoj enciklopediji (2003.) pa se projektni tim tiskanog izdanja
nastoji i u klasičnom izdanju približiti tom irskom enciklopedijskom priručniku.
Uz umjetnike, znanstvenike, gospodarstvenike i sportaše u Leksikonu su zapaženo mjesto
dobili naši prvaci demokratskog pokreta sa Zapada za neovisnost Republike Hrvatske.
Rad na projektu počeo je 2007. godine. Voditelj projekta je i glavni urednik Leksikona prof.
dr. sc. Vlado Šakić, ravnatelj Instituta 'I. Pilar', a u menadžmentu projekta, uz Matičino ranije
ravnateljstvo i aktualnog ravnatelja prof. Miju Marića, sudjelovali su brojni ugledni hrvatski i
međunarodni znanstvenici, među kojima su stručnjaci iz Leksikografskog zavoda 'Miroslav
Krleža' kao i Nacionalne i sveučilišne knjižnice iz Zagreba.
UKUPNO

0.0 kn

6. Projekt Hrvatske knjige izvan Hrvatske / Knjižnični program uz manifestaciju Noć knjige i
41. međunarodni sajam knjiga INTERLIBER 2018.
Hrvatska matica iseljenika prezentirat će recentnu nakladničku djelatnost hrvatskog
iseljeništva u okviru dviju velikih državnih manifestacija i to Noći knjige i Interlibera.
Manifestacija Noći knjige održava se tradicionalno 22. travnja – kada se obilježava i Dan
hrvatske knjige. Nadalje, HMI će omogućiti sudjelovanje svim zainteresiranim hrvatskim
autorima iz inozemstva u projektu Hrvatske knjige izvan Hrvatske na 41. međunarodnom
sajmu knjiga Interliberu u Zagrebu. Sajam će se održati od 7. do 11. studenog 2018.
Nakladnička djelatnost u hrvatskom iseljeništvu raznovrsna je i pojavljuje se s tradicijom
dužom od stoljeća na hrvatskom, engleskom, španjolskom, njemačkom, francuskom i drugim
jezicima u 40-ak država svijeta na svim kontinentima.

Projekt Hrvatska knjiga izvan Hrvatske sastoji se od tri djela: a) Izložbe nakladničke
djelatnosti iz hrvatskoga iseljeništva, zemalja u kojima žive hrvatske autohtone manjine te
Bosne i Hercegovine (knjige, časopisi); b) stručnog skupa o knjižničnoj djelatnosti, te c)
nastupa autora.
Projekt prati prigodan Katalog.
Projekt Hrvatska knjiga izvan Hrvatske, koji je HMI započela 2005., otvara goruća pitanja
dostupnosti autora iz iseljeništva čitateljima u Hrvatskoj, ne samo zbog jezične barijere. U
prosjeku godišnje hrvatskoj javnosti projekt HKIH predstavi oko 150 novih knjiga te oko 50
periodičkih publikacija (časopisa, novina).
Izložba knjiga i časopisa te sudjelovanje na sajamskim priredbama knjiga izvrstan je način
ostvarenja kvalitetnije komunikacije između tržišta knjiga, knjižnične i arhivske djelatnosti,
leksikografskih redakcija te časopisa iseljene i domovinske Hrvatske, uz živu komunikaciju
između autora i prevoditelja iz zemlje i inozemstva. Glavni rezultat Matičina projekta HKIH
jest ubaštinjenje hrvatskih knjiga koje nastaju u inozemstvu, a koje nakon prezentacije
donira u knjižni fond Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu – kako bi inozemna
Croatica bila dostupna najširoj čitalačkoj publici.
FOND ZA OTKUP KNJIGA IZ DIJAPSORE morao bi na godišnjoj razini raspolagati iznosom od
5.000 kuna. Dio knjiga pristiže donacijama autora ili nakladnika iz inozemstva.
UKUPNO

0.0 kn

7. Sunakladništvo s Nakladom AGM iz Zagreba i Nakladom Bošković iz Splita / Knjižni niz
HMI: Hrvatska književnost u iseljeništvu / 2018. – potpora za dvije monografije dodirne
kroatistike
Hrvatska matica iseljenika tradicionalno surađuje s Nakladom AGM iz Zagreba i Nakladom
Bošković, koje su se u našoj zemlji afirmirala za hrvatske pisce sa španjolskog i engleskog
govornog područja u objavljivanju knjiga i njihovoj prezentaciji u domovini i inozemstvu.
a) dr. sc. Šunjić Vice: Hrvatski jezik kao tema izvandomovinske kulture (1945.-1990.), HMI,
Sveučilište Zadar i sur.
U okviru dosad neobrađene teme Jezikoslovna kraotistika u egzilu planira se tiskati
znanstvena monografija Vice Šunjića pod naslovom Hrvatski jezik kao tema izvandomovinske
kulture (1945.-1990.). Recenziju knjige priređuju prof. dr. sc. Marko Samardžija i prof. dr. sc.
Vinko Grubišić iz Kanade.
b) dr. sc. Sanja Vulić: Neotuđeni u tuđini, HMI, 2018.
Zbirka književnih ogleda o stvaralaštvu pisaca hrvatskih korijena iz 12 zemalja srednje i
jugoistočne Europe u kojima žive hrvatske autohtone manjine, a koji pišu na hrvatskome
jeziku i njegovim idiomima koje susrećemo na srednjoeuropskome prostoru od gradišćansko-

hrvatskoga do moliško-hrvatskoga idioma. Vodeća naša kroatologinja i esejistica Sanja Vulić
sustavno prati književnost naših pisaca raznih usmjerenja iz dijaspore i dodirnu kroatistiku, a
njezin rukopis obuhvaća pisce 21. stoljeća koje svakako treba ubaštiniti u hrvatsku književnu
maticu i naše antologije poezije, proze i drame.
UKUPNO

0.0 kn

8. Suradnja s hrvatskim medijima u svijetu
Suradnja s hrvatskim medijima u svijetu kontinuirana je djelatnost Hrvatske matice iseljenika
od 1995. Cilj ove suradnje tijekom 2018. je daljnja kulturna integracija Y naraštaja domovine i
dijaspore. Očekivani rezultat je poboljšanje informiranosti hrvatske dijaspore o prilikama u
domovini te poboljšanje informiranosti hrvatske javnosti u matičnoj zemlji o Hrvatima koji
žive izvan matične države.
a) Tako se za web portale i hrvatski tisak (klasični i elektronički) u iseljeništvu redovito
priređuju članci s područja kulture, znanosti i umjetnosti te društvenih događanja. Pri izboru
tema glavni je cilj autora predstaviti većinu relevantnih društvenih, kulturnih i prosvjetnih
zbivanja kako u Domovini tako i u hrvatskim zajednicama u svijetu. Tekstove redovito
objavljuje: Zajedničar (Pittsburgh), Hrvatski vjesnik / The Croatian Herald (Melbourne), Male
novine - Boletin informativo de las instituciones Croatas de Magallanes, Punta Arenas - Chile
(Punta Arenas), Croacia Eterna / Vječna Hrvatska (Buenos Aires), časopis i portal Studia
Croatica - Revista de estudios politicos y culturales (Buenos Aires), te radijski programi
Croacia en mi corazón, Croacias totales i Bar croata u španjolskome govornome području;
American Croatian Review (Arcadia), Hrvatske novine (Željezno Hotterweg & Beč), Hrvatski
glasnik (Budimpešta), Hrvatski glasnik / Kroatiska Riksforbundets (Goteborg), Živa zajednica
/ Lebendige Gemeinde (Frankfurt), Most / The Bridge – glasilo Hrvatske katoličke misije
London itd.
b) S druge strane posebna se pozornost posvećuje prezentiranju reprezentativnih kulturnih,
prosvjetnih i društvenih zbivanja iz hrvatskih zajednica sa svih kontinenata u medijima u RH
(Hina, Ika, dnevni listovi, tjednici, HRT, lokalni mediji).
c) S treće strane Hrvatska matica iseljenika posvetit će pažnju suradnji s hrvatskim
elektronskim medijima u svijetu (radio satovi, TV emisije …), te pospješiti suradnju između
interaktivnih Internet portala hrvatskih zajednica širom svijeta. HMI će razvijati kulturne
dodire na novim medijima te rastućim internetskim društvenim mrežama.
UKUPNO

9. Fond za otkup novih knjiga iz dijaspore

0.0 kn

10. SUDJELOVANJE U PROGRAMU TREĆEG HRVATSKOG ISELJENIČKOG KONGRESA Osijek Zagreb 2018.
Odjel za nakladništvo HMI, pored ostalih Odjela HMI i ravnateljstva, sudjelovat će s
autorskim izlaganjem u radu 3. Hrvatskog iseljeničkog kongresa kao i cjelokupnoj medijskoj
potpori i promidžbi te izvještavanju s 3. HIK-a. Treći Hrvatski iseljenički kongres,
međunarodni znanstveno-stručni skup, održat će se u Osijeku od 29. do 30. lipnja 2018.
Autorica i istraživačica V. Kukavica iz Odjela za nakladništvo priredit će izlaganje „O
iseljeničkim umjetničkim donacijama domovini“ kako bi u jednoj sintetskoj studiji bila
obuhvaćena ta vrijedna donirana umjetnička kolekcija pohranjena u raznim hrvatskim
galerijama, muzejima, knjižnicama i arhivskim zbirkama od donacije kipara I. Meštrovića
sredinom 20. stoljeća, devedesetih venecuelansko hrvatske keramičarke S. Severin Tudja,
donacije slikara Antona Cetina iz Kanade, obitelji Baloković (donacija violina King); najvećih
knjižnih donacija Vinka i Štefice Nikolić, Karla Mirtha, knjižne donacije gradišćanskohrvatskog filologa akademika Nikole Benčića; arhivske ostavštine španjolsko-hrvatskog
leksikografa Pavla Tijana, putopisne ostavštine Tresića Pavičića, Lupisa Vukića i slično, pa sve
do umjetničke donacije neprocjenjive vrijednosti gospodina Theodora Lumbea, sina Dore
Pejačević, koji je darovao 2011. RH majčin portret što ga je prije točno 100 godina naslikao
poznati hrvatski slikar Maksimilijan Vanka, čije je slikarski opus pretežito nastao u SAD-u –
koji je Hrvatskoj darovala udovica tog velikog slikara moderne i sl.
UKUPNO

0.0 kn

11./12. Dva stručna kolokvija s tematikom u prigodi dijasporskih obljetnica
a) KOLOKVIJ O SUVREMENOM ISELJENIČKOM TISKU I MREŽNIM IZDANJIMA – 40. obljetnica
izlaženja dvojezične njemačke „Žive zajednice“, travanj 2018.
b) KOLOKVIJ – HRVATSKO-AMERIČKO PISMO U GLOBALNOME KONTEKSTU, lipanj 2018.
Izlagačica bi bila anglistkinja i kroatologinja s Filozofskog fakulteta u Zagrebu dr. sc. Jelena
Šesnić, koja će govoriti o djelima suvremenih pisaca hrvatskih korijena poput Angele Brkic,
Josipa Novakovicha, Sara Nović i Mary Helen Stefaniak. U jeku poststrukturalističkog
preslagivanja znanja u humanističkim znanostima i preispitivanja vlastitih temelja, aktivnosti
koliko potrebnih toliko i izazovnih, a koje u zapadnim akademskim krugovima započinju od
1970-ih godina naovamo, javio se cijeli niz novih modela čitanja i interpretacije književnoga
teksta.
UKUPNO

0.0 kn

13. Knjižni niz: Hrvati u svijetu / Walter F. Lalich: Od logora do egzodusa – Fragmenti iz
povijesti australskih Hrvata
Knjiga istraživača sa Hrvatskih studija Sveučilišta Macquarie iz Sydneyja dr. sc. Waltera F.
Lalicha pod naslovom „Od logora do egzodusa“ jedinstvena je zbirka izvornih studija o
kulturnoj i povijesnoj baštini hrvatskoga iseljeništva Zapadne Australije, koja do sada nije bila
obrađena pa je zato valja objaviti. S druge strane knjiga prati i odjeke iseljeničkih trauma, ali i
postignuća naših Dalmatinaca koja su se reflektirala na kulturnu i društvenu zbilju pojedinih
hrvatskih iseljeničkih regija. Rukopis sadrži slijedeće studije:
Hrvatska baština u Boulderu; Bitka za Kalgoorlie: stradanje hrvatskih rudara Zapadne
Australije na Goldfieldsu; Hrvatski zarobljenici u Australiji u doba Velikoga rata; Egzodus iz
Australije u doba Hladnoga rata; Hrvati u obrani Australije u Drugom svjetskom ratu te
Hrvatski jezik u transnacionalnom prostoru. Rukopis sadrži cjelovit znanstveni aparat. Prema
rukopisu je snimljen dokumentarni film u produkcije Hrvatske radio televizije s istoimenim
naslovom, čija se premijera očekuje za Anzac Day u travnju 2018. Knjigu planiramo tiskati uz
potporu Australske ambasade u RH i HRT-a. Promocija knjige je planirana uz premijeru filma
u Zagrebu.
UKUPNO

0.0 kn

14. Knjižni niz HMI: Hrvatski znanstvenici u svijet; Sunakladništvo s Hrvatsko američkim
društvom iz Zagreba
2018 / Sunakladništvo dvojezične knjige Ugledni hrvatski znanstvenici u svijetu /
Distinguished Croatian Scientists in the World, 10. dio, urednika dr. Janka Heraka
Prema Programu rada Hrvatske matice iseljenika za 2018. godinu u Odjelu za nakladništvo, u
sunakladi s Hrvatsko američkim društvom iz Zagreba – nastavlja se urednički posao vezan uz
knjižni niz Hrvatski znanstvenici u svijetu. Nakladnički projekt je pokrenula HMI u suradnji s
Sveučilištem u Zagrebu. Rad stručnog tima duži od desetljeća i pol na knjižnom nizu o našim
znanstvenicima u svijetu sa Sveučilišta iz Zagreba zaslužuje sve pohvale radi prinosa povijesti
prirodoslovlja i leksikografije hrvatskoga naroda. Matičin knjižni niz o uglednim hrvatskim
znanstvenicima do sada je javnosti otkrio ukupno 89 afirmiranih hrvatskih prirodoslovaca,
matematičara i nanoznanstvenika koji su obilježili 20. i početak 21. stoljeća u svijetu. Svi su
članci izvrsna priprema za rast baze podataka Leksikon hrvatskog iseljeništva … kao i za
ukupnu nacionalnu leksikografsku baštinu te Hrvatski biografski leksikon koji se izrađuje, i uz
malu pomoć Matičinih djelatnika, u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža u Zagrebu.
UKUPNO:
15. Specijalna knjižnica Hrvatske matice iseljenika

0.0 kn

Hrvatska matica iseljenika pokreće tijekom 2018. godine specijalnu knjižnicu temeljem
suvremenih potreba korisnika iseljeničke knjižne građe u stručnoj i najširoj javnosti.
Od utemeljenja HMI 1951. višejezični knjižni fond se prikuplja iz brojnih zemalja svijeta
putem donacija iseljenika tijekom godine, a prostor za knjižnicu s čitaonicom moguće je
osigurati funkcionalnijim iskorištavanjem postojećih prostornih resursa u vlastitoj zgradi
HMI.
Postojeći neobrađeni knjižni fond i digitalna građa su pretežito na hrvatskome, engleskome i
španjolskome jeziku.
Zadržavanje visoke razine kvalitete poslovanja HMI spram najšire javnosti u domovini u vezi s
Hrvatima izvan Hrvatske - mogu nam omogućiti knjižni resursi, u klasičnim i digitalnim
formatima, koje već posjedujemo u obliku neobrađenog knjižnoga fonda iz svih područja
ljudske djelatnosti.
Ljudski resursi za obradu postojeće građe u HMI (knjige, časopisi, CD, DVD, filmovi, nosači
zvuka…) stvorit će se preraspodjelom zadataka i dodatnom edukacijom postojećih djelatnika
HMI te uključivanjem volontera.
U cjeloživotnom obučavanju djelatnika HMI i volontera moguće je koristiti stručne savjetnike
iz NSK-a ili ostalih stručnih ustanova u državnome vlasništvu koji su proračunski korisnici
poput HMI-a, pogotovo u svladavanju vještina potrebnih za informacijske tehnologije.
U svojoj misiji specijalna knjižnica HMI može ostvariti izvrsnu poziciju u društvu i medijima,
kako Matičinim tako i svim ostalim, kreativnim korištenjem informacijskih tehnologija (npr.
besplatni softver i mrežne aplikacije), učestalijim istraživanjima korisnika informacija o
iseljeništvu, kreiranjem novih usluga (koristeći postojeće resurse), marketingom te prije
svega kvalitetnim knjižničnim rukovodstvom usmjerenim na migrantsku tematiku, tj. život
Hrvata izvan Hrvatske, bilo da je riječ o iseljenicima ili hrvatskim manjinama iz europskih
zemalja.
Aktiviranje specijalne knjižnice HMI bi dovelo u žarište interesa kreativnost knjižničara koji
može stvarati inovativne medijske teme i nove projekte – budući da je hrvatski javni prostor
prepun stereotipa o hrvatskome iseljeništvu, uključujući i onaj koji ponavljaju u
domovinskom dnevnom tisku da se „ništa“ u RH ne istražuje i ne objavljuje nova o
iseljenicima.
Specijalna knjižnica Hrvatske matice iseljenika će postati suvremeno multimedijsko
informacijsko središte, koje će još više potaknuti razmjenu iskustava među iseljenicima i
drugim građanima koje zanima suvremena mobilnost od učenika, studenata, novinara do
poduzetnika i sportaša kako bi se učinkovitije koristili resursi šire društvene zajednice.
UKUPNO

0.0 kn

16. SURADNJA S CROATIAN HERITAGE MUSEUM AND LIBRARY, CLEVELAND, OH, SAD;
Suradnja s Književnim klubom AMCA Toronto

Muzej hrvatske baštine i knjižnica (Croatian Heritage Museum and Library), čiji je odbor
inicirao izgradnju, prikupljanje građe i oblikovanje Hrvatskog kulturnog vrta u sklopu
poznatog Rockefellerovog parka u Clevelandu, Ohio – surađuje s Odjelom za nakladništvo
HMI u pogledu knjiga o hrvatskom bilju te proširenja opće knjižne građa na engleskom i
hrvatskom jeziku.
U 2018. za ovu biblioteku planira se nabaviti 20 audio knjiga dječje književnosti na hrvatskom
i engleskom jeziku, te 2 kompleta Opće hrvatske enciklopedije, petoknjižje „Hrvatska i
Europa“ te suvremeni jednojezični rječnik materinskog jezika. Ta će građa biti korisna
brojnom članstvu HZ u Clevelandu, koje je učlanjeno u Cleveland Cultural Garden Federation
(CCGF), koja simbolizira skladni stoljetni suživot useljeničkih etničkih zajednica u
višekulturnom mozaiku te američke metropole.
Aktualna predsjednica Croatian Heritage Museum & Library je Branka Malinar s kojom je
dogovorena buduća suradnja. Prvi su Hrvati u Cleveland stizali u migrantskom valu prije više
od 120 godina i to u razdoblju od oko 1887. do 1890. Većina ih se ipak doselila u drugome
migrantskome valu koji se zbio između 1945. i 1970. U Ohiju danas živi zajednica s više od
sedamdeset tisuća američkih Hrvata. Povjesničari migracija bilježe da je u tome gradu
djelovalo i djeluje oko pedeset hrvatskih organizacija, dvije župe, dva narodna doma, jedna
škola hrvatskog jezika, četiri radijska programa i niz kulturno-umjetničkih društava te
folklornih i tamburaških sastava, kao i znatan broj fraternalističkih i humanitarnih
organizacija.
- Suradnja s Književnim klubom AMCA Toronto sastoji se u nabavci novih knjiga na
hrvatskome i engleskome o hrvatskoj kulturi i književnosti.
17. DAF HMI - Digitalni arhiv fotografija Hrvatske matice 1iseljenika
Hrvatska matica iseljenika prikuplja i arhivira fotografsku građu u Odjelu za nakladništvo
vezanu uz život hrvatskog iseljeništva diljem svijeta u digitalnom obliku. DAF HMI – Digitalni
arhiv fotografija HMI je repozitorij koji ima cilj učiniti dostupnom vizualnu dokumentaciju o
udrugama i pojedincima iz iseljeništva iz četrdesetak zemalja svijeta.
Fotografska građa se koristi za dnevni web portal HMI, mjesečni časopis Matica, godišnjak
Hrvatski iseljenički zbornik te ostale Matičine serijske publikacije poput raznih knjižnih nizova
i brošura. Fotografsku građu je moguće koristiti za multimedijske prezentacije iseljeničkog
stvaralaštva u okviru svih Matičinih projekata kao i za izložbe te za budući muzej iseljeništva.
O građi DAF-a će u Odjelu za nakladništvo brinuti Snježana Đuričković (prikuplja, skenira,
obrađuje u različitim digitalnim formatima te arhivira cjelokupnu fotografsku iseljeničku
građu Hrvatske matice iseljenika, kako bi ta vizualna građa bila dostupna svim djelatnicima
HMI te vanjskim korisnicima u edukativne svrhe o hrvatskom iseljeništvu u e formatu i
formatu za tisak.

UKUPNO

0,0 kn

V. ODJEL ZA MARKETING I PROMOCIJU
Danas diljem svijeta živi oko tri i pol milijuna Hrvata i potomaka i Matica je most s domovinom, a
naši mediji mogućnost oglašavanja i ponude proizvoda i usluga Hrvatima izvan domovine. Svima
njima, mjesečnik MATICA jedini je specijaliziran tiskani medijski kanal – prihvaćen i čitan u tisućama
obitelji. Logično je stoga da je MATICA i vrijedan oglasni medij za proizvode i usluge kupci, odnosno
korisnici kojih mogu biti naši ljudi u iseljeništvu, bilo tamo gdje žive ili prigodom njihovih posjeta
rodnomu kraju. Također, kao posebna ponuda je oglašavanje na našem web portalu. Web stranice
HMI www.matis.hr čitaju se diljem svijeta, dostupne su na tri jezika (hrvatski, engleski, španjolski), s
više od 3.500.000 klikova mjesečno i bilježe stalan porast posjećenosti. Upravo kroz svoje potencijale
časopis i web portal,
Odjel za marketing i promociju HMI je na godišnjoj razini planira ostvariti prihod cca 100 000 kuna,
samo kroz formu oglašavanja. No zasigurno je za rad Odjela bitna činjenica da podupire i sve projekte
HMI, kroz odrađene sponzorske pakete te kompenzacije za potrebe različitih aktivnosti HMI. U svom
radu, Odjel će prihoditi i kroz najam multimedijalne dvorane HMI, te najam prostora, za sada već po
svome dobrom radu poznatom Klub Matis te galeriju. Cilj najma osim prihodovanja bio je i promocija
HMI (Klub Matis – sukladno nazivu naših web stranica) omogućiti svim posjetiteljima, posebice
Hrvatima izvan domovine, ugodan prostor u centru Zagreba. U poslovnom pogledu sama je HMI
postala mjesto okupljanja poslovnih ljudi, održavanja raznih poslovnih škola i edukacija te
primjerenih evenata. U 2018. godini , planirano ej nastaviti sa svim aktivnostima zbog kojih je Odjel
utemeljen.
Odjel za marketing i promociju će ciljano obavljati i sve radnje na promociji i PR projekata HMI te svih
događanja. Uz podršku i suradnju s odjelima HMI, bit će nositelj realizacije projekta:
1.

VEČERNJAKOVA DOMOVNICA, Njemačka

Trošak: 5.000 kn za promociju projekta HMI na samom događanju
2.
Promocija naših projekata diljem hrvatskih zajednica u suorganizaciji sa Hrvatskim svjetskim
kongresom: Njemačka, Švicarska
3.
Pripreme za Hrvatski iseljenički kongres u godini kada se pokreću sve organizacijske aktivnosti
te sama realizacija u Osijeku
Trošak: 15.000 kn za promociju HMI, kotizacije i ostale troškove HIK-a
4.
PR i promocija projekta Izbor za najljepšu Hrvaticu u narodnoj nošnji Hrvata izvan RH,
Tomislavgrad
5.
Redizajn web portala, u svrhu bolje promocije i marketinških aktivnosti te PR sustava prema
PR odrednicama
Trošak: 5.000 kn za redizajn postojećeg dizajna loga i svih ostalih materijala HMI te novi brending ribrending

6.
Izrada novih marketinških paketa sukladno modernim zbivanjima i razvoju komunikacija te
izrada brošura o projektima kao marketinških alata – rokovnici, etui za vizitke i slično
Trošak: 10.000 kn
8. Sudjelovanje na projektu Igračka u srcu sa odjelima HMI
9. Sudjelovanje na projektu Izložba Ivana Vuchetica na Hvaru – uključenje u veliki projekt Grada
Hvara, grad snosi troškove uređenja i transporta izložbe
10. Suorganizacija na projektu BRENDING HRVATSKA
Trošak se pokriva ustupanjem dvorane i rada Odjela marketinga HMI nakon već dva uspješno
održana projekta u suradnji sa Središnjim državnim uredom za Hrvate izvan RH
11. Suorganizacija na G2.4 - trošak se pokriva medijskim pokroviteljstvom te potporom u našim
odjelima
Ukupno sredstva HMI: 35.000,00 kn

VI. ODJEL ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE
A) Tajnik HMI
Inicijativa i sudjelovanje u projektima:
-

Sudjelovanje u poslovima realizacije izložbe „Hrvati u Sibiru“, nastavak suradnje s predstavnicima
muzeja Krasnaja gorka u Kemerovu i suradnja s profesoricom povijesti Allom Strinekom iz Kemerova koja se preselila u Zagreb i profesoricom Elenom Piličevom Ćorko. U projekt koji sam inicirala prije dvije godine uključena je rukovoditeljica Odsjeka za iseljeničku baštinu kao i magistar povijesti Marin Knezović, rukovoditelj Odjela za hrvatske manjine
- Nastavak trajne suradnja s KLD Rešetari u projektima Međunarodna likovna kolonija i Rešetarački
susreti pjesnika koji promoviranju umjetnosti i kulture Hrvata izvan RH. U navedenim projektima
HMI je suorganizator.
- Sudjelovanje u programima koji proizlaze iz potpisanog Sporazuma o suradnji i prijateljstvu između općina Rešetari i skopske općine Ilinden. Osim kulturne i druge suradnje, tijekom 2017. godine
sudjelovati u obrazovnom projektu „Mostovi suradnje“ u koji su uključene o.s. „Ante Starčević“
iz Rešetara i o.š. „Goce Delčev“ iz Skopja, uz učestvovanje Zajednice Hrvata u Republici Makedoniji koja ovim putem, osim djelovanja na očuvanju hrvatskog identiteta u Republici Makedoniji,
posebno kod djece, sudjeluje u zbližavanju dvaju naroda i međusobnom upoznavanju.
- U suradnji s Vijećem makedonske nacionalne manjine grada Zagreba dovršiti zajednički projekt –
izložbu o Ani Lipši i Rozini Krelji, dvjema Hrvaticama, opernim divama, u Skopju. Partner u Skopju
je ZHRM te Makedonski teatar i Makedonska opera. U projekt je uključena rukovoditeljica Matičinog odsjeka za iseljeničku baštinu.
Iskoristiti ovu prigodu za promociju Hrvatsko-makedonskog razgovornog priručnika
-

Nastaviti jačanje suradnje s Hrvatima u Rumunjskoj, podržati projekt “Naš zavičajni govor” koji se
odvija u Rešetarima u suradnji s o.š. “Ante Starčević” i MZOS a koji je omogućavao učenicima hrvatske škole iz Lupaka dolazak na razne radionice u RH. U 2018. godini planira se odlazak učenika
o.š. „Ante Starčević“ u Lupak, u Rumunjsku.

-

-

-

Nastaviti jačanje suradnje s Hrvatima u Republici Sloveniji, podržavati njihove manifestacije a
naročito Sabor hrvatske kulture koji Savez hrvatskih društava organizira jedanput godišnje. Podržati manifestaciju koju će organizirati HD „Istra“ Piran povodm obilježavanja 20-te godišnjice osnivanja Društva u slovenokoj Istri.
Prema relevantnim procjenama, u Sloveniji ima cca 50.000 stanovnika hrvatskog podrijetla.
Prema popisu stanovništva iz 2002. godine u Sloveniji se 35.642 osobe izjasnilo Hrvatima iako se
je 1991. godine Hrvatima izjasnilo njih 52.876, a hrvatski jezik bio je materinski jezik za 54.079
stanovnika. Popis stanovništva Republike Slovenije iz 2011. godine nije uključivao prikupljanje
podataka o nacionalnosti i materinskom jeziku stanovnika Republike Slovenije.

Nastavak suradnje s istaknutim hrvatskim iseljenicima i hrvatskim udrugama u Beču, a i šire. Osim
pripadnika hrvatske manjine u Republici Austriji u toj državi živi i radi veliki broj hrvatskih iseljenika, naročito u Beču, koji pokazuju snažan interes za promociju identiteta i suradnju s RH.

Važno je istaknuti da su neuralgične točke statusa hrvatskih manjina u europskim državama svakako
u Republici Makedoniji i Republici Sloveniji. U Makedoniji se to očituje u slabom interesu same države
na način da izostaje financijska potpora hrvatskim udrugama i pojedincima iako deklaratorna postoji
(u vidu potpisane Konvencije o zaštiti prava manjina između RM i RH 20O8. godine), a u Republici
Sloveniji cca 50.000 Hrvata nemaju riješen status manjine za koji se godinama nastoje izboriti.
Suradnja HMI s hrvatskim iseljenicima i njihovim potomcima u europskim zemljama je sporadična,
izostaje stalna suradnja koju bi HMI mogla ostvariti kroz različite projekte, ovisno o njihovim
potrebama.
B) Odjel za pravne i opće poslove
I
Osnovne aktivnosti odjela odvijaju se u okviru trajnih Matičinih programa, a to su:
1. Savjetodavno-pravna pomoć iseljenicima
2. Savjetodavno-pravna pomoć iseljenicima povratnicima
3. traganje za korijenim

Navedene aktivnosti su trajne pa će se s njima nastavit i dalje, a to znači: skupljati i koristiti
informacije od značaja za Hrvate koji žive izvan RH kako bi im se omogućilo upoznavanje s pozitivnim
propisima Republike Hrvatske u svrhu ostvarivanja njihovih potraživanja različitih vrsta kao što su
npr. imovinske, nasljedne, statusne i neke druge situacije.
Savjetodavno-pravni kontakti će biti svakodnevni i odvijati se putem razgovora (u uredu i telefonski) i
pismenim putem (fax, dopisi, e-mail). Savjetodavna pomoć pri povratku u Republiku Hrvatsku ostaje
i dalje važna zadaća za HMI.
Putem Matičinih medija Odjel će promicati rezultate djelovanja političke, privredne, kulturne i druge
stvarnosti koja se događa u Hrvatskoj, a interesantna je za Hrvate izvan RH.
Pisanje članaka, intervjua i vijesti za Matičine medije: časopis Matica i web portal HMI.

II
Programska aktivnost Odjela na promicanju prava i sloboda pripadnika hrvatskih manjina u susjednim
(europskim) državama, sudjelovanje na različitim konferencija o statusu i pravima nacionalnih
manjina, na temu zaštite i promicanja njihovog nacionalnog i kulturnog identiteta.
Stalno ukazivati na ulogu HMI u izgradnji i promicanju odnosa Republike Hrvatske s europskim
državama u kojima žive pripadnici s hrvatskih manjina.
III
U okviru uobičajenih poslova Odjel će raditi na poslovima koji se odnose na funkcioniranje ustrojstva
i način rada u HMI (zakonitost poslovanja, poslovi pravno financijske prirode, normativna djelatnost i
sl.), a prema potrebi surađivati s nadležnim ministarstvima, saborskim odborima, te ostalim organima
državne i lokalne uprave. Davati prijedloge i mišljenja glede boljeg funkcioniranja radnog procesa, te
inzistirati na uštedi u poslovanju i poboljšanju uvjeta rada.
Pratiti i dalje sve sudske postupke u kojima je HMI stranka u sporu, u dogovoru s ravnateljem,
dostavljati sudovima relevantnu dokumentaciju i, po potrebi i nalogu zastupati HMI, a sve u svrhu
uspješnog okončanja sudskih postupaka za HMI.

VII. ODJEL ZA INFORMIRANJE ISELJENIŠTVA
1.) 52. OMLADINSKI FESTIVAL HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE U AMERICI
Krajem lipnja u KD Vatroslav Lisinski održat će se 52. omladinski tamburaški festival. Hrvatska
matica iseljenika kao dugogodišnji suradnik HBZ-a će i ovaj put biti organizator događaja i to
u suradnji s Gradom Zagrebom. Festival će se održati 29. i 30. lipnja a 1. srpnja u katedrali će
se održati misa s tamburama.
Prijavljeno je 15 folklornih skupina iz SAD-a i jedna iz Hrvatske. Očekuje se dolazak oko 1500
gostiju iz SAD-a. obuhvaća organizacija samog festivala, koncerta ZFA Ivan Ivančan, prijama
za sve goste, prijam voditelja skupina kod ravnatelja HMI i organiziranje protokolarnih
sastanaka za administrativno vodstvo HBZ-a predsjednika Edwarda Paze, njegovog zamjenika
Franje Bertovića i glavne tajnice i rizničarke Bernadette Luketich. Isto tako za neke skupine
HMI će dogovoriti zajedničke nastupe s domaćim folklornim skupinama tijekom njihove
turneje po Hrvatskoj.
Hrvatska matica iseljenika
Sponzori (majice)
Grad Zagreb (najam dvorane)
UKUPNI TROŠKOVI

2.)

VIDEO POZDRAVI

62.000,00 kn
15.000,00 kn
152.500,00 kn
229.500,00 kn

U hrvatskom iseljeništvu, na svim kontinentima održavaju se razni skupovi i proslave koji
okupljaju veliki broj ljudi svih generacija.
U svrhu intenzivnije povezanosti iseljeništva Hrvatska matica iseljenika će za sve značajnije
događaje i okupljanja u iseljeništvu snimiti pozdrave i poruke istaknutih pojedinaca iz
Hrvatske upućene nazočnima okupljenim na događanjima u iseljeništvu.
Hrvatska matica iseljenika

3.600,00 kn

3.)
IZLOŽBA REPRODUKCIJA FRESKI MAKSIMILIJANA VANKE IZ CRKVE SVETOG NIKOLE
MILLVALE, PITTSBURGH
Svojim freskama Vanka je ispričao povijest o dolasku hrvatskih doseljenika koji su napuštali
svoj rodni kraj na početku 20. stoljeća kako bi potražili bolji život u postindustrijskom
razdoblju Sjedninjenih Država. U svojim snažnim radovima Vanka je također iskazao svoj stav
prema ratu i svoju tugu zbog događaja koji su se odvijali u zemlji svog porijekla. Freske i dalje
prenose snažnu poruku o nepravdi, zlu, kapitalističkoj sebičnosti i apsurdu rata.
U suradnji sa Society to Preserve the Millvale Murals of Max Vanka iz Pittsburgha m
Hrvatskom bratskom zajednicom u Hrvatskoj matici iseljenika organizirati ćemo izložbu o
Maksimilianu Vanki i njegovim freskama.
Sredstva HMI

4)

5.000,00 kn

ORGANIZACIJA TURNEJA I NASTUPA HRVATSKIH ISELJENIČKIH SKUPINA

Za ljeto 2018. Odjel za informiranje organizira turneju po Hrvatskoj za iseljenike. Program
obuhvaća organizaciju smještaja skupina , organizaciju zajedničkih nastupa s domaćim
skupinama. Razgledavanje i upoznavanje s kulturnom i prirodnom baštinom Hrvatske.
Skupine koje su se do sada javile:
Folklorna skupina „Hrvatska loza“ i FA „Baština“iz Chicaga, HFA Nova nada iz Michigena.,
HFA Vukovar iz Sydneya, i HFA Hrvatska zora iz Melbourna.
Sredstva iz drugih izvora

1.740.000,00 kn

5) RADIONICE ZA MLADE O HRVATIMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE
Hrvati izvan Republike Hrvatske, bilo to iseljenici, pripadnici hrvatskih manjina u zemljama
EU i Hrvati Bosne i Hercegovine imaju svoju bogatu povijest koja je dio hrvatske nacionalne
baštine. Izumi i dostignuća mnogih hrvatskih iseljenika i njihovih pokoljenja od svjetskog su

značaja, hrvatske manjine u zemljama EU i su ostavile veliki trag očuvanja svog identiteta u
zemljama u kojima žive a povijest Hrvata Bosne i Hercegovine prebogata je riznica hrvatskog
identiteta.
Hrvati izvan RH i njihova povijest se u obrazovnom sustavu ne obrađuje sistematski. Među
mladima nedostaje pozitivnih slike o iseljeništvu, hrvatskim manjinama u europskim
zemljama i Hrvatima iz Bosne i Hercegovine. HMI je tijekom svoje duge povijesti stakla
dragocjeno iskustvo i znanje koje predstavlja jedinstven materijal i za rad s mladima.
HMI će u suradnji s Institutom za migracije i narodnosti u listopadu pokrenuti radionicu za
mlade o Hrvatima izvan RH u kojoj će ih na zanimljiv i prihvatljiv način potaknuti na
razmišljanje i obogaćivanje znanja o Hrvatima izvan RH. Time će pridonijeti i izgradnji
njihovog vlastitog kulturnog identiteta i stvaraju senzibiliteta za cjelokupnu hrvatsku
nacionalnu baštinu. Radionica će biti tematske i namijenjena prvenstveno za učenike
srednjih škola ali i prilagodljiva svim uzrastima.

VIII. ODSJEK ZA INFORMATIČKI SUSTAV
Aktivnosti Odsjeka za informatički sustav vezane su uz razvoj i održavanje računalnih i informacijskih
sustava i servisa, pružanje sistemske potpore, održavanje i poboljšanje te održavanje interne
računalne i informacijske infrastrukture. Održavanje web stranica HMI www.matis.hr i
www.ucimohrvatski.com
1.

Redizajn web stranica www.matis.hr i www.ucimohrvatski.com

Kompletna migracija na nove platforme, prijenos postojećeg sadržaja uključujući novi dizajn i
inovacije na stranicama
TROŠAK: 0,00
2.

Održavanje baza programa

Računovodstvo HMi i ostali programi
TROŠAK: 15,000 kn
3.

Domena web stranica HMI i zakup mailboxa

TROŠAK: - godišnje 2000 kn
4.

Nadogradnja postojećih računala u hardvare smislu

Obzirom da se uočava dugo čekanje prilikom otvaranja dokumenata interneta i dr na svim računalima
potrebna je izmjena diskova na istima, povećanje radne memorije i brzine otvaranja (obuhvaća sva
računala uzeta u najam)
TROŠAK: kroz godinu 10.000 kn

5.

Održavanje računalne mreže i tehnička podrška

TROŠAK: godišnje 5.000 kn
6. Nabava ili leasing računala, pisača i ostale opreme
TROŠAK: 0,00

UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA: 32.000 kuna

IX. PODRUŽNICE
IX/1 PODRUŽNICA DUBROVNIK
SUSRET DUBROVČANA IZ ISELJENIŠTVA 2018.

Tradicionalno jedanaest godina Hrvatska matica iseljenika Dubrovnik organizira „Susret
Dubrovčana iz iseljeništva“. Kroz taj projekt Dubrovčani iz New Yorka počeli su pomagati
rodni kraj, davanjem novčanih priloga bolesnima, nemoćnima i socijalno ugroženima. U
2018. godini Klub „Dubrovnik“ iz New Yorka dodijelit će donacije sukladno odlukama
predsjedništva Kluba.
„Susret Dubrovčana iz iseljeništva“ okuplja brojne dubrovačke iseljenike koji dolaze sa svih
kontinenata. To je, uz humanitarnu važnost događaja, ujedno prigoda za druženje,
međusobno upoznavanje onih koje se ne poznaju, razmjenu iskustava, dogovaranje
zajedničke suradnje, kao i upoznavanje iseljenika s predstavnicima gradskih i županijskih
institucija. Susretu nazoči gradonačelnik sa suradnicima, predstavnici Županije te EU
parlamentarci. Cilj projekta je u ljetnom razdoblju, kad je najviše iseljenika u Gradu, okupiti
ih na zajedničkom druženju koji uz to ima značaj i dodjele vrijednih donacija. Inače, novac se
prikuplja na festama u New Yorku, uglavnom na proslavi Feste sv. Vlaha, a naravno i na
drugim okupljanima gdje se organizira aukcija slika, odnosno lutrija. Slike doniraju
dubrovački i renomirani hrvatski slikari.
Također, u okviru „Susreta Dubrovčana iz iseljeništva“ organiziraju se i drugi programi,
koncerti, predstavljanje knjiga, izložbe, sve kako bi naši iseljenici tijekom ljeta, uz brojne
programe koji se organiziraju u Gradu, dobili i one koje organizira Hrvatska matica iseljenika i
koji su usko vezani za iseljeništvo. Na taj način naši iseljenici i sami sudjeluju u programima
koji posve sigurno obogaćuju kulturnu ponudu Grada, te na taj način dokazuju kako izvan
Hrvatske i te kako ima darovitih ljudi. A hrvatska darovitost je osobito prepoznatljiva u
svijetu, stoga Hrvatska matica iseljenika uz one ljetne programe, tjekom cijele godine, raznim
aktivnostima nastoji sačuvati identitet hrvatskih iseljenika kroz njegovanje materinskog
jezika, izložbe, glazbene programe, predstavljanje knjiga, te međunarodnu suradnju..

Sredstva iz drugih izvora: 10.000,00 kn

PROSLAVA SV. TRIPUNA U KOTORU 2018. godine
Hrvatska matica iseljenika Dubrovnik svake godine početkom veljače nazoči na proslavi
blagdana sv. Tripuna u Kotoru. Tom prigodom se okupi veliki broj Hrvata Boke kotorske i
Crne Gore te Hrvata hodočasnika iz Hrvatske.
Predstavnici Hrvatske matice iseljenika uz brojne druge uzvanike i goste sudjeluje na
svečanom Tripundanskom balu u Bečićima i na misnom slavlju u kotorskoj katedrali, čemu
prethode brojni sastanci s predstavnicima hrvatskih udruga u Crnoj Gori, poglavito s
Hrvatskim građanskim društvom Crne Gore iz Kotora s kojima već godinama surađuje na
svim razinama.
HMI: 1.100,00 kn
SUSRET HRVATA ITALIJE I PROSLAVA SV. LEOPOLDA U PADOVI 2018. GODINE
Hrvatska matica iseljenika Dubrovnik i Hrvatska zajednica u Venetu u Padovi organiziraju XII.
susret Hrvata Italije i proslavu blagdana svetog Leopolda 11.,12., i 13. svibnja 2018. godine.
Prigoda je to da se na jednom mjestu okupe gotovo sve hrvatske zajednice iz Italije, kako bi
se uz bogat kulturnoumjetnički program proslavio blagdan svetog Leopolda. Svečana pjevana
smeta misa koja će se za Hrvate služiti u Svetištu svetog Leopolda, povjerena je
dominikancima iz dubrovačkog dominikanskog samostana. U kulturnom dijelu programa
nastupit će dubrovački zbor „Libertas“ koji će izvesti koncert duhovne glazbe u Svetištu, a
također će sutradan pjevati na svetoj misi za Hrvate iz Italije i hodočasnike iz Hrvatske i
Slovenije te iz drugih zemalja.
HMI:
8.900,00 kn
Sredstva iz drugih izvora: 15.900,00 kn
IZLOŽBENA DJELATNOST

Hrvatska matica iseljenika Dubrovnik u okviru svoje programske djelatnosti, među ostalim
priređuje i umjetničke izložbe, kao dio ostvarenja svoje temeljne svrhe, promoviranja
kulturnih i drugih aktivnosti hrvatskih iseljenika u domovini i iseljeništvu. Također za
iseljenike koji povodom Feste sv. Vlaha, Uskrsa, Božića i tijekom ljeta borave u Dubrovniku,
Matica organizira izložbe hrvatskih umjetnika, te time pridonosi obogaćivanju ponude
kulturnog turizma u Gradu.
Stoga predlažemo samostalnu izložbu Ivane Jovanović Trostman u Budimšešti u suradnji sa
Hrvatima u Mađarskoj, te dvije iseljeničke izložbe u galeriji HMI u Dubrovniku. Budući da se
nemože predvidjeti o kojim će autorima, odnosno izložbama biti riječ, posve sigurno da će se

umjetnici, Hrvati iz iseljeništva, obratiti Matici iseljenika za organizaciju. Budući da je
poslanje Hrvatske matice iseljenika suradnja s Hrvatima izvan domovine, takvi se programi
realiziraju u kratkom vremenskom razdoblju. Sve navedene izložbe su samostalne,
pripremaju se oko mjesec dana, iseljeničke će biti postavljene su u izložbenom prostoru HMI
u Dubrovniku svaka po 20 dana. Popraćene su katalogom i plakatom, medijskim natpisima i
televizijskim prilozima te kao takve imaju ulogu u likovnoj kulturi Dubrovnika i šire. Za svaku
izložbu bit će tiskan katalog s pripadajućim stručnim tekstom, u dvojezičnom izdanju, s
bogatom likovnom opremom, koji se nakon svake izložbe arhivira u Likovnom arhivu HAZU u
Zagrebu, a jednako tako i za izložbu I. J. Trostman u Budimpešti.
Cilj ovoga projekta jest ostvariti temeljne postulate iz Zakona o Hrvatskoj matici iseljenika, a
to je prije svega kulturno povezivanje domovinske i iseljene Hrvatske, prijenos znanja i
vještina, poticanje kulturne razmjene među Hrvatima u zemlji i inozemstvu te ostvarivanje i
drugih, najraznovrsnijih oblika povezivanja naših ljudi u Hrvatskoj i izvan nje.
Sredstva iz drugih izvora: 24.500 kn

PREDSTAVLJANJE ILUSTRIRANE KNJIGE ZA DJECU NOVOGODISNJA ČAROLIJA, AUTORICE IRJE
JERKOVIĆ (Beč ili Wiesbaden)

Cilj programa je promicanje čitanja na materinskom jeziku. Upoznavanje djece s morskim
svijetom, susret Mediterana i sjevera. Knjiga s pričom o moru, o podmorju, širi svoju magičnu
mediteransku mrežu - mreža je to koja spaja život mora i kopna. Podsjećanje na zavičaj.
Knjiga je edukativna, imena riba i ostalih morskih stanovnika su stvarna. Priča o ovoj
morskoj novogodišnjoj čaroliji potiče i samopouzdanje u djece koja su izgubila svoje bližnje.
Potiče kreativnost, interes za nepoznato, svijest o važnosti samoostvarenja i pronalaženja
svog puta, svijest o ljepoti življenja, bez obzira na teškoće. Optimistična je, vesela, puna boja
i mediteranskog ozračja. Čarolija Mora obojat će uvijek radošću života i najtužnije srce.
Ilustrirana knjiga Novogodišnja čarolija lijepo je primljena i kod djece i kod odraslih. CILJNA
GRUPA: djeca do 4. razreda osnovne škole. Preporuča se na čitanje djeci u hrvatskim
školama u iseljeništvu.
Sredstva iz drugih izvora: 13.000 kn

BAD HOMBURG NJEMAČKA 2018. GODINE
Hrvatska matica iseljenika Dubrovnik svake godine početkom ožujka nazoči na “Večernjakovoj
domovnici“ u Bad Homburgu u Njemačkoj, manifestaciji na kojoj se okupi veliki broj Hrvata iz
europskih zemalja a jednako tako i Hrvata iz domovine. Tom prigodom se dodjeljuju priznanja
najuspješnijim Hrvatima izvandomovinske Hrvatske.

Budući je Grad Dubrovnik prijatelj gradu Bad Homburgu, suradnja se odvija kroz mnoge vidove
kulturne razmjene, a također i kroz pomoć hrvatskih udruga domovini Hrvatskoj. Prilikom susreta s
Hrvatima Njemačke nastoji se uvijek iznova inicirati project pomoći obnove crkve sv. Vlaha u Stonu.
Predviđa se da će ovaj projekt svakako naći odjeka kako među iseljenicima tako i među Njemcima ,uz
nastavak suradnje oko dovršenja gradnje stonske crkve. Posve sigurno najzaslužnija je udruga
Kroatienhilfe Hochtaunus koju vodi humanitarka, gospođa Olga Stoss.
HMI:
4.500 kn
Sredstva iz drugih izvora: 1.200 kn
KONCERT KLAPE AMFORA U RIMU 2018.
U organizaciji Hrvatske matice iseljenika Dubrovnik, planira se organizacija gostovanja dubrovačke
ženske klape Amfora u Rimu tijekom 2018. Zahvaljujući koncertu spomenute klape u Svetištu sv.
Leopolda 2017.g. u Padovi u okviru programa Susret Hrvata Italije i proslava sv. Leopolda,
predstavnici hrvatskog Veleposlanstva iz Vatikana i Rima izrazili su želju da se sličan koncert
organizira u Rimu.
Pripreme su u tijeku i nadamo se uspješnoj realizaciji. Koncert bi se održao sukladno mogućnostima
organizatora, u crkvi sv. Jeronima u Rimu ili u biblioteci Angelika, također u Rimu.
Sredstva iz drugih izvora: 36.800 kn

MULTIMEDIJALNA IZLOŽBA IGRAČKA U SRCU
Odjel za školstvo u suradnji s Odjelom za kulturu i Odjelom za marketing i promociju HMI
započinje projekt multimedijalne izložbe Igračka u srcu koji podrazumijeva međunarodnu
kulturnu suradnju s hrvatskim školama, hrvatskim katoličkim misijama i centrima hrvatskih
studija (i drugim relevantnim institucijama) izvan Republike Hrvatske na razvoju i poticanju
kreativnosti djece i mladih kroz učenje i promociju hrvatske tradicijske kulture te završnu
aktivnost postavljanje izložbe rezultata projekta, tj. multimedijalnu izložbu u zgradi Hrvatske
matice iseljenika, početkom prosinca 2018.
Tema projekta je igračka inspirirana hrvatskom tradicijskom kulturom, koja će se realizirati
putem četiri kategorije izričaja: Likovni rad (pojedinačni rad i skupni rad); Fotografija
(pojedinačni rad); Multimedija / Videospot ili film (pojedinačni i skupni rad) i Literarni rad
(pojedinačni rad). U suradnji s koordinatorima, za hrvatske škole/misije/centre u inozemstvu
provest će se natječaj, a pobjednički će radovi biti izloženi u sklopu multimedijalne izložbe
gdje će stručni ocjenjivači izabrati najbolje radove. U projekt će se uključiti i nekoliko
suradničkih škola iz Hrvatske, planiran je među ostalim Dubrovnik, te Bosne i Hercegovine
koji će sudjelovati izvan konkurencije te mladi hrvatski dizajneri. Sva će djeca sudionici
dobiti zahvalnicu i simbolične nagrade.
Sredstva iz dugih izvora (suradnja sa školom M. Getaldića): 10. 000 kn

IX/2 PODRUŽNICA RIJEKA
 DANI BOKELJA U RIJECI
 DAN ISELJENIKA OTOKA UNIJA
 DAN ISELJENIKA OTOKA SUSKA
 ŠKOLA HRVATSKOG JEZIKA NA SUSKU
 DAN ISELJENIKA OTOKA KRKA
 DAN ISELJENIKA OTOKA CRESA
 DAN ISELJENIKA OTOKA ILOVIKA
 DAN ISELJENIKA GORSKOG KOTARA
 PROGRAMI U SVIJETU
 ISELJENIČKA KRONIKA
 SURADNJA SA HRVATSKO –TALIJANSKOM UDRUGOM UDINE
 IZLOŽBA ŽELJKA JANČIĆA-ZECA U ZAGREBU
 IZLOŽBA ADAMA DWORSKOG U ZAGREBU
 OSTALI TRENUTNO NEPREDVIDIVI PROGRAMI

1. DAN BOKELJA U RIJECI
veljača 2017. Rijeka
U suradnji sa Hrvatskom bratovštinom „Bokeljska mornarica 809“ organizirati će se program
posvećen Bokeljima. Uobičajeno je organiziranje tematskih predavanja i postavljanja izložbe
sa tematikom vezanom uz povijest hrvatske zajednice sa prostora Boke Kotorske. Hrvatska
matica iseljenika sudjeluje u organizacijskom dijelu i sufinancira dio troškova organizacije,
uglavnom za podmirivanje troška službenog puta sudionika, smještaja ili izrade brošure.
Točan dio koji će pokriti HMI još nije definiran sa suorganizatorom kao niti točan program.
Prihod
Hrvatska matica iseljenika

1.000,00

Sredstva udruge
UKUPNO

2.000,00
3.000,00

Rashod
Troškovi održavanja programa
UKUPNO

3.000,00
3.000,00

2.DANI ISELJENIKA OTOKA UNIJA
18-21. srpnja 2018.
Na otoku Unijama održao bi se 11. Dan iseljenika. Iako je to manji otok po broju stanovnika
pa time i po broju iseljenika, i to je izrazito iseljenički otok. Program obilježavanja Dana
iseljenika na otoku Unijama odvija se u nekoliko dana, a naglasak je na sportskim
događanjima. Tim se povodom organizira malonogometni turnir na kojemu sudjeluju ekipe
sa susjednih otoka u kojima igraju i mladi iseljenici. Matica dodjeljuje pobjedniku i
najuspješnijim sudionicima pehare.
Mladi i djeca sudjeluju u sportskom cross natjecanju po lokalnoj plaži, a Matica svu djecu
nagrađuje medaljama. U večernjem programu se održava modna revija malih manekena i
pučka fešta uz roštilj i ples. Za ovu godinu predviđeno je postavljanje izložbe umjetnika iz
New Yorka a porijeklom sa otoka, Nevia Carchicha.
Prihod
Hrvatska matica iseljenika
Sredstva Grada i Turističke zajednice Mali Lošinj
UKUPNO

2.000,00
13.000,00
15.000,00

Rashod
Službena putovanja
Troškovi održavanja programa
Ostali spomenuti rashodi
UKUPNO

1.200,00
13.000,00
800,00
15.000,00

3. DAN ISELJENIKA OTOKA SUSKA
29.srpnja 2018. Susak
Na Susku će se održati 33. Dan iseljenika. U suradnji sa našim partnerima u organizaciji,
Gradom Malim Lošinjem i TZ Grada Lošinja, osmisliti ćemo adekvatan program koji bi trebao
sadržavati kulturni, sportski i zabavni dio.
Prihod
Hrvatska matica iseljenika
Sredstva Grada i Turističke zajednice Mali Lošinj
UKUPNO

2.000,00
13.000,00
15.000,00

Rashod
Službena putovanja
Troškovi održavanja programa
Ostali nespomenuti rashodi
UKUPNO

1.200,00
13.000,00
800,00
15.000,00

6.ŠKOLA HRVATSKOG JEZIKA NA SUSKU
Srpanj 2018, otok Susak
U suradnji sa Odsjekom za kroatistiku, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci te
predstavnicima triju iseljeničkih klubova Susćana u SAD-u , organizirat će se radionica ili neki
drugi oblik učenja hrvatskog jezika za brojne iseljenike koji na otoku borave tijekom ljetnih
mjeseci, u najvećem broju prije Dana iseljenika. Program bi bio financiran djelomično od
strane polaznika, a dijelom od pokroviteljstva Grada Lošinja.
Prihod
Hrvatska matica iseljenika
Sredstva Grada Malog Lošinja i iseljenika
UKUPNO
Rashod
Službena putovanja
Troškovi održavanja programa
Ostali nespomenuti rashodi
UKUPNO

1.000,00
3.000,00
4.000,00

200,00
3.000,00
800,00
4.000,00

5. DAN ISELJENIKA OTOKA KRKA
1. kolovoza 2018. Omišalj
Dan iseljenika otoka Krka održat će se u Omišlju Sa gradonačelnicom, te sa predstavnicima
klubova iseljenika sa otoka Krka dogovoriti ćemo detalje programa tijekom proljeća slijedeće
godine.
Prihod
Hrvatska matica iseljenika
Sredstva Grada i Turističke zajednice Omišalj
UKUPNO
Rashod
Službena putovanja
Troškovi održavanja programa

500,00
10.000,00
10.500,00

500,00
10.000,00

UKUPNO

10.500,00

6. DAN ISELJENIKA OTOKA CRESA
4. kolovoza 2018. Cres
Dan iseljenika otoka Cresa održao se 2015. po prvi puta na zadovoljstvo brojnih prisutnih
iseljenika. 2016. broj prisutnih iseljenika bio je skoro dvostruko veći, a približno isti broj je
bio prisutan i 2017. U suradnji sa gradonačelnikom i gradskom upravom Grada Cresa
dogovorit ćemo detalje programa za slijedeću godinu kako bi obilježavanje nadopunili
dodatnim sadržajima.
Prihod
Hrvatska matica iseljenika
Sredstva Grada i Turističke zajednice Cres
UKUPNO

1.000,00
7.000,00
8.000,00

Rashod
Službena putovanja
Troškovi održavanja programa
UKUPNO

1.000,00
7.000,00
8.000,00

7. DAN ISELJENIKA OTOKA ILOVIKA
Otok Ilovik
Dan iseljenika otoka Ilovika održao se 2016. po prvi puta nakon 31.godine, na zadovoljstvo
brojnih prisutnih iseljenika.Za očekivati je da će ih dogodine biti još i više pa ćemo u suradnji
sa gradonačelnikom i gradskom pravom Grada Malog Lošinja u skladu sa uobičajenom
praksom za otoke malološinjskog arhipelaga dogovoriti detalje programa za slijedeću godinu
kako bi obilježavanje nadopunili dodatnim sadržajima.
Prihod
Sredstva Grada i Turističke zajednice Malog Lošinja
UKUPNO

13.000,00
13.000,00

Rashod
Troškovi održavanja programa
UKUPNO

13.000,00
13.000,00

8. DAN ISELJENIKA GORSKOG KOTARA
lipanj,srpanj,kolovoz

Svake godine , kroz medije se provlače priče o dolasku iseljenika u Gorski Kotar tIjekom
ljetnih mjeseci. Nedavno se pisalo o velikoj novčanoj donaciji jedne iseljenice, a poznata
američka spisateljica Jennifer Wilson, o svojoj potrazi za precima u Gorskom Kotaru 2011.
napisala je i knjigu. U suradnji sa lokalnim samoupravama i TZ, nastojat ćemo organizirati
prvi Dan iseljenika Gorskog Kotara jer zbog održavanja lokalnih izbora prošle godine i
promjena nekoliko načelnika organiziranje nije bilo moguće. Termin i lokacija biti će
naknadno utvrđeni.
Prihod
Hrvatska matica iseljenika
Sredstva Grada Delnica i općina G.Kotara
UKUPNO

1.000,00
3.000,00
4.000,00

Rashod
Službena putovanja
Troškovi održavanja programa
UKUPNO

1.000,00
3.000,00
4.000,00

9.PROGRAMI U SVIJETU
Tijekom godine se održavaju brojna događanja u našim iseljeničkim zajednicama, na koja
smo redovito pozvani. Odazivanje na poziv bitno utječe na suradnju sa klubovima i
zajednicama kojima pripadaju. Tjekom godina ostvarena je jako dobra suradnja sa klubovima
sa područja New Yorka i trebalo bi je očuvati, ali i uspostaviti suradnju sa klubovima i
zajednicama iz drugih djelova SAD-a i Južne Amerike te Kanade.
Hrvatska zajednica blaženog Alojzija Stepinca, iseljenika većinom sa otoka Suska, pokrenula
je nastavu hrvatskog jezika u suradnji sa HMI-Rijeka, a već dugi niz godina pomažemo i rad
Hrvatske škole u HKM u Astoriji. Iseljenička zajednica okupljena oko Hrvatskog centra Zarate
–Campana u Argentini, u suradnji sa HMI-Rijeka pokrenula je inicijativu povezivanja grada
Zaratea i Rijeka. Sporazum o pobratinjenu između gradova prihvaćen je od strane Gradskih
vjeća obaju gradova, a nedavno je i delegacija grada Zaratea boravila u Rijeci. Pomogli smo
povezivanje i akademske i poslovne zajednice kao i podružnice HGK sa Hrvatsko –
argentinskom gospodarskom komorom. Slijedeće godine planiran je uzvratni posjet
delegacije grada Rijeke i potpisivanje ugovora od strane gradonačelnika. Prilika bi to bila za
posjet Hrvatskoj zajednici u Argentini.

Prihod
Hrvatska matica iseljenika
Primorsko-goranska županija

4.000,00
10.000,00

UKUPNO

14.000,00

Rashod
Službena putovanja
UKUPNO

14.000,00
14.000,00

10. ISELJENIČKA KRONIKA – Iseljenička arhiva
Tijekom cijele godine Županija primorsko-goranska/iseljeničke zajednice
Ovaj projekt ima trajni karakter odnosno kontinuirano se na njemu radi i pronalaze novi
podaci i elementi. Neke osnovne pretpostavke ovog projekta već su ostvarene na području
djelovanja ove Podružnice.
Iseljavanje je značajno obilježilo ovog područja. Cilj projekta je da prikupi, snimi i sačuva sve
dostupne materijalne dokaze – fotografije, razne dokumente, bilo obiteljske ili pak vezane za
postojanje iseljeničkih organizacija, svjedočenja aktivnosti koje su provodili iseljenici,
razgovore s njim te njihova sjećanja.
Materijalne dokaze treba prikupiti, odnosno snimiti i registrirati i obraditi te potaći lokalne
zajednice da ih pohrane u mjesnim muzejima ili zbirkama kao posebne segmente povijesti
tog kraja upravo sa iseljeničkog aspekta. Navedena građa je pohranjena u specijaliziranim
ustanovama i dostupna je za daljnju stručnu ili znanstvenu obradu. Životne priče iseljenika i
fotografije objavit će se na posebnom linku Matičinih elektroničkih stranica.
Prihod
Hrvatska matica iseljenika
UKUPNO

500,00
500,00

Rashod
Službena putovanja
UKUPNO

500,00
500,00

11..PROGRAM SURADNJE SA HRVATSKO –TALIJANSKOM UDRUGOM UDINE
tijekom godine, Udine, Italija, Rijeka
U suradnji sa Hrvatsko-talijanskom udrugom Udine, do sada su uspješno organizirani izložba
Željka Jančića- Zeca i posjet polaznika škole Osnovnoj školi Dolac u Rijeci te je tako nakon
par godina prekida, ponovo uspostavljena suradnja sa HMI-Rijeka. Zbog neodobrenih
sredstava za projekt suradnje od strane UO HMI za ovu godinu nije reliziran posjet udruzi
povodom kraja školske godine. Detaljnije o programima rada i aktivnostima udruge za

slijedeću godinu saznati ću nakon sastanka Upravnog odbora udruge do kojega bi trebalo
doći početkom slijedeće godine.
Prihod
Hrvatska matica iseljenika
Sredstva udruge
UKUPNO

1.000,00
2.000,00
3.000,00

Rashod
Službena putovanja
Troškovi održavanja programa
UKUPNO

1.000,00
2.000,00
3.000,00

12. IZLOŽBA ŽELJKA JANČIĆA –ZECA U ZAGREBU
tijekom 2018
U suradnji sa Odjelom za Kulturu HMI organizirali bi izložbu Željka Jančića- Zeca,
multimedijalnog umjetnika rođenog u Rijeci, školovanog u Amsterdamu, sa stalnom adresom
boravka i rada u Beču.
Prihod
Hrvatska matica iseljenika
Sredstva iz ostalih izvora
UKUPNO

1.000,00
2.000,00
3.000,00

Rashod
Službena putovanja
Troškovi održavanja programa
UKUPNO

1.000,00
2.000,00
3.000,00

13. IZLOŽBA ADAMA DWORSKOG U ZAGREBU
svibanj 2018
Odjel za Kulturu HMI organizirao bi izložbu slika i keramičkih radova Riječanina Adama
Dworskog (u povodu 100 godišnjice rođenja) planirano u svibnju 2018. Projekt bi se održao u
suradnji sa Državnim arhivom u Rijeci pa bi se stoga i HMI podružnica Rijeka pridružila
realizaciji programa.
Prihod
Sredstva iz ostalih izvora
UKUPNO

3.000,00
3.000,00

Rashod
Službena putovanja
Troškovi održavanja programa
UKUPNO

1.000,00
2.000,00
3.000,00

IX/3 PODRUŽNICA SPLIT
1. TEČAJ HRVATSKOG JEZIKA /WEBINAR/
siječanj 2018.
Organizacija besplatnog tečaja hrvatskog jezika putem Webinara za iseljeništvo započeta je
prošle godine s Južnom Amerikom, a ove godine nastavit će se i sa Sjevernom Amerikom.
Tečaj obuhvaća 30 lekcija početnog stupnja hrvatskog jezika, kojeg predaje prof. Petra
Mandac s Fakulteta Aspira u Splitu. Lekcije su upotpunjene kratkim filmovima autorice,
voditeljice HMI Split, u kojima se predstavljaju hrvatski gradovi i obrađuju pitanja iz testa za
dobivanje hrvatskog državljanstva.
2. OBJAVLJIVANJE KNJIGE „ČILEANSKI PISCI HRVATSKOG PORIJEKLA“
siječanj 2018.
Podružnica HMI Split sudjelovat će u pripremi knjige „Čileanski pisci hrvatskog porijekla“,
bio-bibliografska građa, u izdanju Naklade Bošković, koautora Branke Bezić Filipović i
Cedomila Goica Goica. U knjizi su navedena 1133 naslova i 303 autora, među kojima su 23
akademika.
3. DAN SV. TRIPUNA U KOTORU
veljača 2018.
Podružnica HMI Split sudjelovat će u obilježavanju Dana svetog Tripuna u Kotoru, u Crnoj
Gori, na poziv Hrvatskog građanskog društva Crne Gore Kotor, s kojim postoji dugogodišnja
suradnja.
Prihod
HMI
UKUPNO

2.550,00 kn
2.550,00 kn

Rashod
Trošak korištenja privatnog vozila
Smještaj
Dnevnice
UKUPNO

1.600,00 kn
500,00 kn
450,00 kn
2.550,00 kn

4. SURADNJA SVEUČILIŠTA U PUNTA ARENASU I SVEUČILIŠTA U SPLITU
ožujak 2018.
Universidad de Magallanes iz Punta Arenasa odavno ima potpisanu suradnju sa Sveučilištem
u Splitu, a sada putem Erasmusa ove institucije organiziraju razmjenu profesora, s tim da
prvo odlazi profesor hrvatskog jezika u Čile, u ožujku 2018. Zajednički je cilj zainteresirati
mlade Hrvate s područja Magallanesa za dolazak u Hrvatsku, pa se, u tom smislu, organizira
program, te predavanja u udaljenim sredinama u Ognjenoj zemlji.
Prihod
Sredstva iz drugih izvora
UKUPNO
Rashod
Trošak putovanja
Trošak rent-a-cara i benzina
Dnevnice
Dio troškova smještaja
UKUPNO

22.000,00 kn
22.000,00 kn

12.000,00 kn
4.000,00 kn
3.800,00 kn
2.200,00 kn
22.000,00 kn

5. OBILJEŽAVANJE DANA SV. DUJE U HRVATSKOM DOMU U SAN PEDRU
travanj 2018.
Obilježavanje Dana svetog Duje u Hrvatskom domu u San Pedru je tradicionalno okupljanje
Splićana, kojima HMI doprinese dijelom programa, a organiziramo se i humanitarna akcija
koja najčešće završi donacijom KBC-u Split. Prilika će biti iskorištena i za prikupljanje građe i
snimanje iseljeničkih priča, radi čega će se obići arhiv u gradu Watsonville.
Prihod
Sredstva iz drugih izvora
UKUPNO

27.300,00 kn
27.300,00 kn

Rashod
Trošak putovanja
Trošak rent-a-cara i benzina
Smještaj
Dnevnice
UKUPNO

8.000,00 kn
6.000,00 kn
7.000,00 kn
6.300,00 kn
27.300,00 kn

6. PROGRAM U KANADSKO-HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI U TORONTU
svibanj 2018.

Podružnica HMI Split sudjelovat će u organizaciji gala večeri Kanadsko – hrvatske
gospodarske komore u Torontu, kojom će prigodom predstaviti knjigu „Tragom Hrvata u
svijetu“ u Hrvatskom društvu u Hamiltonu. Prihod od prodaje knjige bit će doniran za
smanjenje troškova turneje NK Hamilton Croatia u Hrvatskoj, u kolovozu 2018. godine.
Prihod
Sredstva iz drugih izvora
UKUPNO

23.400,00 kn
23.400,00 kn

Rashod
Troškovi putovanja
Troškovi rent-a-cara i benzina
Smještaj
Dnevnice
UKUPNO

7.000,00 kn
7.000,00 kn
5.000,00 kn
4.400,00 kn
23.400,00 kn

7. IZLOŽBA DARKA D. BOŽANIĆA U SPLITU
lipanj 2018.
Podružnica HMI Split organizirat će, u lipnju, izložbu Darka Dovidjenka Božanića iz Lime,
jednog od najboljih peruanskih slikara, u Galeriji umjetnina u Splitu.
8. PROGRAMI U POVODU DANA DRŽAVNOSTI U BEOGRADU, BITOLI I KOTORU
lipanj 2018.
Podružnica HMI Split organizirat će dio programa u Beogradu, Bitoli i Kotoru, tradicionalno u
povodu Dana državnosti Republike Hrvatske, a u suradnji s hrvatskim društvima, Zajednicom
Hrvata Beograda, Makedonsko–hrvatskim društvo Marko Marulić iz Bitole i Hrvatskim građanskim društvom Crne Gore Kotor. Uz izložbu radova Nevena Tudića, organizirat će se dolazak i jedne splitske klape koja će održati koncert.
Prihod
HMI
UKUPNO

10.000,00 kn
10.000,00 kn

Rashod
Trošak korištenja privatnog vozila
Smještaj za dvije osobe
Cestarina
Dnevnice
UKUPNO

4.400,00 kn
3.000,00 kn
800,00 kn
1.800,00 kn
10.000,00 kn

9. TURNEJA NK „HAMILTON CROATIA“ U HRVATSKOJ
kolovoz 2018.
Podružnica HMI Split u kolovozu 2018. organizira turneju NK „Hamilton Croatia“ i pratitelja u
Hrvatskoj. Generacija 2005. (A team) odigrat će utakmice s vršnjacima iz Dinama, Rijeke i
Hajduka.
10. MANIFESTACIJA „LITO S NAMI, LIPO S NAMI“ U MOLISEU
kolovoz 2018.
Podružnica HMI Split sudjelovat će na tradicionalnoj manifestaciji „Lito s nami, lipo s nami“ u
Mundimitru, u Moliseu, u Italiji.
Prihod
HMI
Sredstva iz drugih izvora
UKUPNO
Rashod
Troškovi putovanja (trajekt)
Trošak korištenja privatnog vozila
Dnevnice
Cestarine
Smještaj
UKUPNO

2.450,00 kn
4.950,00 kn
7.400,00 kn

3.000,00 kn
1.100,00 kn
2.100,00 kn
300,00 kn
900,00 kn
7.400,00 kn

11. DAN ČILEA U SPLITU
rujan 2018.
Zbog brojnih povratnika iz Čilea koji žive na području Županije, Podružnica HMI Split
organizira Dan Čilea u Splitu.
12. IZLOŽBA „OBJEKTIVOM PROMATRAČA – OTRANTSKA BITKA 1917.“ U KOTORU
rujan 2018.
U suradnji s Hrvatskim građanskim društvom Crne Gore Kotor, Podružnica HMI Split,
organizira u Kotoru, postavljanje izložbe „Objektivom promatrača – Otrantska bitka 1917.“,
Pomorskog muzeja iz Splita.
Prihod
Sredstva iz drugih izvora
UKUPNO
Rashod

4.700,00 kn
4.700,00 kn

Trošak korištenja privatnog vozila
Smještaj
Dnevnice
UKUPNO

2.800,00 kn
1.000,00 kn
900,00 kn
4.700,00 kn

13. STUDIJSKO PUTOVANJE S POVJESNIČARIMA POMORSKOG MUZEJA U AUSTRALIJU I
NOVI ZELAND
listopad 2018.

Podružnica HMI Split uključit će se u studijsko putovanje s povjesničarima Pomorskog
muzeja u Splitu i predsjednikom Skupštine Splitsko-Dalmatinske županije u Australiju i Novi
Zeland. Osim što je namjera povezati srodne muzeje, u planu je proučiti i arhive iseljeničkih
društava. Putovanje će obuhvatiti Auckland i Južni otok Novog Zelanda, te australske
gradove Sydney, Melbourne i Perth.
Prihod
Sredstva iz drugih izvora
UKUPNO

35.500,00 kn
35.500,00 kn

Rashod
Troškovi putovanja
Smještaj
Prijevozi unutar država
Dnevnice
UKUPNO

17.000,00 kn
7.500,00 kn
3.000,00 kn
8.000,00 kn
35.500,00 kn

14. ČETVRTI SUSRET ISELJENIŠTVA JUŽNE AMERIKE U EKVADORU
studeni 2018.
Na četvrtom susretu hrvatskog iseljeništva Južne Amerike u Guayaquilu u Ekvadoru, koji se
započeo organizirati na inicijativu Franje Kurtovića iz Lime u Peruu i Roberta Jakubeka iz
Santa Cruz de la Sierra u Boliviji, očekuje se dolazak Hrvata iz Perua, Čilea, Argentine, Bolivije,
Paragvaja i Brazila, a postoji i inicijativa za sudjelovanjem i Hrvata iz Sjeverne Amerike.
Prihod
Sredstva iz drugih izvora
UKUPNO
Rashod
Troškovi putovanja
Smještaj
Transferi

16.000,00 kn
16.000,00 kn

9.000,00 kn
5.000,00 kn
400,00 kn

Dnevnice
UKUPNO

1.600,00 kn
16.000,00 kn

IX/ 4 PODRUŽNICA VUKOVAR
1.) VINKOVAČKI ORGULJAŠKI FESTIVAL – ORGANUM CIBALAE
Vrijeme održavanja: od 31. kolovoza do 02. rujan 2018.
Mjesto održavanja: Vukovar, Vinkovci, Otok i Tolisa (Orašje BiH)
Vukovarska podružnica HMI zajedno s Ogrankom Matice hrvatske u Vinkovcima i Hrvatskom
kulturnom zajednicom iz Švicarske organizira manifestaciju Orguljaški festival..
Ovim festivalom želi se okupiti i educirati brojne orguljaše koji djeluju u hrvatskim katoličkim
misijama diljem svijeta, kako bi se dobilo kvalitetnije orguljaše koji sudjeluju na sv. Misama, a
time bi se poboljšao i rad hrvatskih katoličkih misija u svijetu. Podršku ovom festivalu daje i
Đakovačko-osiječka nadbiskupija na čelu s nadbiskupom msgr. Đurom Hranićem, a očekuje
se da će uskoro na njegovu inicijativu Hrvatska biskupska konferencija dati svoju veliku
podršku.
HMI: 4.000,00 kn
Županija: 6.000,00 kn
Grad: 6.000,00 kn
Ukupno: 16.000,00 kn

2.) LJETNA ŠKOLA HRVATSKOG JEZIKA I KULTURE "FAUST VRANČIĆ"
Vrijeme održavanja: lipanj 2018.
Mjesto održavanja: Otok Prvić
Ova ljetna škola zamišljena je za 30 do 40 polaznika i to polovica bi bila iz iseljeništva, a druga
polovica od najboljih učenika iz Hrvatske. Ova škola je zamišljena kao edukativno-zabavni
program za nadarene učenike uzrasta srednjih škola izvandomovinske Hrvatske i iz Hrvatske
s ciljem upoznavanja hrvatske kulturne baštine. Ideja je da uz zajedničko druženje
međusobno se upoznaju i nakon ove škole nastave daljnju suradnju i druženje. U ovoj ljetnoj
školi obrađuju se teme značajne za hrvatsku kulturu i jezik. Kroz brojne radionice obrađuju se
greške iz hrvatskog pravopisa i govora. Predavači su profesori iz srednjih škola i fakulteta,
znanstvenici iz HAZU-a, te kustosi iz muzeja (za povijesne i etnološke teme). Sudionici su
smješteni u odmaralištu Samostana Gospe od milosti na otoku Prvić. U 2018. godini
polaznici škole će biti Hvati iz Orašja i učenici Gimnazije M. A. Reljkovića iz Vinkovaca. Iznos
se odnosi na smještaj i boravak 25 učenika Hrvata iz Orašja (BiH).
Troškovi:

HMI: 3.000.00 kn
Ostali: 47.000,00 kn

3.) DOMOVINA U MOME SRCU - dani Hrvatske matice iseljenika u Vukovarsko – Srijemskoj
županiji
Vrijeme održavanja: listopad 2018.
Mjesto održavanja: Vukovar, Vinkovci, Ilok
Ovaj projekt zamišljen je kao povezivanje i poticaj na suradnju udruga i institucija iz
Vukovarsko-srijemske županije s hrvatskim iseljeništvom. U okviru ovog programa prikazuju
se dokumentarni filmovi o hrvatskim iseljenicima, predstavljaju se knjige iz hrvatskog
iseljeništva, uvijek u danima HMI gostuje značajna osoba, član hrvatske zajednice iz
Vojvodine, BiH ili Mađarske. Svake godine u ovoj manifestaciji sudjeluje i netko od
povratnika iz iseljeništva koji prezentiraju svoja iskustva u iseljeništvu. Ova manifestacija ima
značenje povezivanja udruga i institucija županije s iseljeničkim zajednicama.
VSŽ: 5.000,00 kn
Grad: 5.000,00 kn
Ostali: 5.000,00 kn

4.) PREDSTAVLJANJE HRVATSKE SPISATELJICE ANITE MARTINAC
Vrijeme održavanja: ožujak 2018. godine
Mjesto održavanja: HMI Zagreb
Vukovarska podružnica HMI zajedno u suradnji s Odjelom za kulturu u HMI planiraju
organizirati predstavljanje hrvatske spisateljice iz Mostara.
Anita Martinac, djevojačko Mihić, rođena je 6. ožujka 1973. u Mostaru gdje živi i radi. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Sudionica je Domovinskog rata, te nositeljica Spomenice Domovinskog rata i dviju medalja Ljeto ‘95. i Oluja. Nakon desetljeća
provedenog u vojnoj službi, radila je kao grafička dizajnerica i konzultantica za ISO norme,
zatim u državnoj službi u FMF, a trenutno je zaposlena u Aluminiju d. d. Mostar.
Objavljena su joj djela:
1994. zbirka poezije „kRvaRi bRig”, 2012. zbirka poezije „Ljubim te pjesmama”, 2012. zbirka
poezije „U pogledu”, 2013. zbirka poezije „U susret riječi”, 2014. zbirka poezije „Druga riječ
je ljubav”, 2015. audio recital poezije „Sretno Valentinovo”, u 2015. prvo i drugo izdanje roman „Medaljon“, u 2016. roman „Posljednji“ i u 2017. zbirka poezije „Budna“ i roman Od
Franje do Franje.

5.) SEMINAR HRVATSKOG JEZIKA I KULTURE
Vrijeme održavanja: sredina lipanj 2018.
Mjesto održavanja: Vinkovci i Vukovar
Seminar hrvatskog jezika i kulture namijenjen je za nastavnike i profesore koji na hrvatskom
predaju u Vojvodini, te djelatnike lokalne uprave koji u Vojvodini u lokalnoj upravi rade na
hrvatskom jeziku i izdaju dokumente na hrvatskom jeziku.
Velika pozornost na seminaru posvećena je radionicama na kojima se konkretno rješavaju
sve nedoumice i problemi vezani uz gramatiku i razlikovanje hrvatskih od spskih iječi.
Predavači na seminaru su sveučilišni profesori i lektori hrvatskog jezika s HRT-a. Svaki
polaznik seminara dobiva i potvrdnicu o sudjelovanju. U 2018. godini predviđa se da će se
ovom seminaru i radionicama priključiti i profesori koji u Mađarskoj i dopunskim školama u
iseljeništvu predaju na hrvatskom jeziku.
Grad, županija i sponzori: 15.000,00 kn
Ukupno: 15.000,00 kn

6.) IZLOŽBA SLIKA AKADEMIKA FRA PETRA PERICE VIDIĆA
Vrijeme održavanja: zadnji tjedan ožujka 2018. godine
Mjesto održavanja: HMI Zagreb
Vukovarska i dubrovačka podružnica HMI u suradnji s Odjelom za kulturu HMI želi prikazati
djela ovog izuzetnog hrvatskog slikara iz Sarajeva. Fra Petar Perica Vidić rodio se 7. kolovoza
1938. u Sarajevu. intenzivno slika, uglavnom suhim pastelom i pokatkad akvarelom,
akrilikom i uljenim bojama. O likovnom stvaralaštvu fra Petra Perice Vidića pisali su poznati
likovni kritičari, stavljajući ga među velikane likovne umjetnosti kako Bosne i Hercegovine
tako i Hrvatske. Od 1995. dopisni je član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine,
a od 2000. godine predsjednik je Ogranka Matice hrvatske u Sarajevu. Izlagao je na više od
70 samostalnih izložaba i na mnogobrojnim skupnim, pozivnim i koncepcijskim izložbama u
BiH i svijetu. Živi u Franjevačkom samostanu na Bistriku i radi u Sarajevu.
7.) IZLOŽBA SLIKA AKADEMIKA FRA PETRA PERICE VIDIĆA
Vrijeme održavanja: zadnji tjedan lipanj-srpanj 2018. godine
Mjesto održavanja: Zadar

8.) IZLOŽBA SLIKA AKADEMIKA FRA PETRA PERICE VIDIĆA
Vrijeme održavanja: zadnji tjedan srpanj-kolovoz 2018. godine

Mjesto održavanja: Dubrovnik

9.) LITERARNI NATJEČAJ DOMOLJUBNE POEZIJE VUKOVARU S LJUBAVLJU
Vrijeme održavanja: od siječnja do studenog 2018. godine
Mjesto održavanja: Vukovar
Vukovarska podružnica HMI zajedno s Ogrankom MH u Vinkovcima i udrugom Braniteljice
Vukovarsko-srijemske županije planiraju organizirati natječaj domoljubne poezije na kojem
će sudjelovati svi zainteresirani iz Hrvatske i izvandomovinstva. Natječaj traje od siječnja do
1. listopada 2018. godine. Svečana dodjela nagrada održat će se u okviru programa
obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara. Sredstva su potrebna za smještaj i boravak
šest pripadnika iz hrvatskog iseljeništva (troje odraslih osoba i troje mladih osoba) dva dana
u Vukovaru prilikom dodjele nagrada za tri prvonagrađena uratka izvandomovinske
Hrvatske.
Troškovi
Grad i županija: 12.000,00 kn

10.) OBILJEŽAVANJE 25. OBLJETNICE MUČKI UBIJENIH 12 HRVATSKIH REDARSTVENIKA U
BOROVU SELU 1991. GODINE.
Vrijeme održavanja: 2. svibnja 2018. godine
Mjesto održavanja: Vukovar i Borovo Selo
Vukovarska podružnica HMI zajedno s udrugama Prvi hrvatski redarstvenik i Udrugom ratnih
veterana 3. A brigade ZNG organizira dolazak delegacije hrvatskih iseljenika na obilježavanje
obljetnice mučki ubijenih dvanaest hrvatskih redarstvenika 1991. godine u Borovu Selu.
Delegacija hrvatskih iseljenika prisustvovat će programu obilježavanja ove obljetnice i u
okviru koje će položiti vijenac u ime hrvatskih iseljenika. Nakon završetka programa
obilježavanja obići će sve punktove obrane Vukovara, a na mjestu masovne grobnice na
Ovčari i Memorijalnom groblju Domovinskog rata položit će vijence u ime hrvatskog
iseljeništva. Prilikom obilaska punktova značajnih za obranu Vukovara razgledat će i
Memorijalni centar Domovinskog rata u vukovarskoj vojarni 204. brigade ZNG, te spomen
područje vukovarske bolnice.

11.) OBILJEŽAVANJE 23. OBLJETNICE OSNIVANJA 3. A BRIGADE ZNG KUNE
Vrijeme održavanja: travanj 2018. godine
Mjesto održavanja: Vinkovci

Vukovarska podružnica HMI na poziv predsjednika udruge ratnih veterana 2. bojne 3. A
gardijske brigade ZNG Kune iz Vinkovaca brigadira Damira Dujića i brigadira Marka Leke,
priključila se organizaciji obljetnice osnivanja ove brigade koja je osnovana ukazom vrhovnog
zapovjednika i predsjednika RH dr. Franje Tuđmana 29. travnja 1991. godine. Središnja
proslava obilježavanja obljetnice održat će se u Vinkovcima, a vukovarska podružnica HMI
pozvana je na suradnju, jer su kroz ovu postrojbu tijekom Domovinskog rata prošli brojni
hrvatski iseljenici, dragovoljci, ali i zbog toga što su hrvatski iseljenici tijekom Domovinskog
rata ovoj postrojbi na različite načine pomagali, a najviše šaljući velike količine pomoći, koje
su u to vrijeme puno pomagale hrvatskim braniteljima. U organizaciji Hrvatske matice
iseljenika proslavi ove obljetnice prisustvovat će nekoliko hrvatskih iseljenika iz Njemačke,
Austrije, Argentine, Canade, Amerike, Švicarske i nekoliko predstavnika Hrvata iz Vojvodine,
što je nekadašnjim pripadnicima ove postrojbe bilo jako značajno.
Grad, županija i Ministarstvo hrvatskih branitelja: 15.000,00 kn

12) OBILJEŽAVANJE MUČKI UBIJENIH 13 PRIPADNIKA 3. A BRIGADE ZNG KUNE U
MIRKOVCIMA 1991. GODINE
Vrijeme održavanja: srpanj 2018. godine
Mjesto održavanja: Vinkovci
Vukovarska podružnica HMI, zajedno s Udrugom ratnih veterana 3. A brigade ZNG Kune
Vinkovci, udrugom HVIDR-a Vinkovci i Udrugom obitelji poginulih, zatočenih i nestalih
Hrvatskih branitelja Hrvatska majka Vinkovci organizira obilježavanje obljetnice mučki
ubijenih 13 pripadnika županjske satnije 2. bojne 3. A brigade. Program obilježavanja sastoji
se od kolone sjećanja od centra Vinkovaca do spomen obilježja na privlačkom putu,
polaganja vijenaca i sv. mise u župnoj crkvi blaženog Alojzija Stepinca u Mirkovcima.
Predviđeno je da delegacija hrvatskih iseljenika prisustvuje koloni sjećanja, položi vijenac kod
spomen obilježja u Mirkovcima i prisustvuje sv. misi zadušnici za poginule hrvatske
branitelje.
13.) PUTEVIMA HRVATSKIH BRANITELJA
Vrijeme održavanja: tijekom godine, a najviše srpanj-kolovoz 2018. godine
Mjesto održavanja: Vinkovci, Mirkovci, Marinci, Bogdanovci i Vukovar
Vukovarska podružnica HMI, zajedno s Udrugom veterana 3. A brigade ZNG KUNE, Udrugom
logoraša zatočenih u srpskim koncentracijskim logorima, Udrugom braniteljice Vukovarskosrijemske županije i Memorijalno dokumentacijskim centrom u Vukovaru pokrenula je ovaj
projekt za hrvatske iseljenike kako bi ih upoznala s obranom istočne Hrvatske od agresora
1991. godine. Projekt se sastoji u tome da hrvatski branitelji članovi ovih braniteljskih udruga

vode hrvatske iseljenike u razgledanje značajnih punktova u obrani Vukovara i Vinkovaca
1991. godine. Vrijednost ovoga projekta je u tome što se hrvatski iseljenici, posebno mladi
naraštaji, upoznaju s obranom Vukovara i Vinkovaca direktno od sudionika, odn. hrvatskih
branitelja, koji im iz prve ruke govore istinu o obrani. U okviru ovog projekta pokazat će se
svi značajni punktovi, ali i muzej na trpinjskoj cesti, spomen obilježje vukovarske bolnice,
Memorijalni centar u vukovarskoj vojarni, spomen obilježje na Ovčari i memorijalno groblje
Domovinskog rata. Tijekom projekta bit će prikazani i originalni dokumentarni filmovi iz
1991. godine koji će im dočarati atmosferu obrane iz 1991. godine. Sredstva su potrebna za
izradu vodiča za hrvatske iseljenike koji će sudjelovati na tom projektu i DVD-a sa svim
informacijama. Za mlade naraštaje hrvatskih iseljenika organizirat će se radionica u kojoj će
hrvatski iseljenici prezentirati svoje dojmove s ovog projekta, odn prikazati svoje filmske,
fotografske i literarne uratke koje su napravili tijekom ovog projekta. Trošak se odnosi na
izradu materijala kojima će se izvandomovinskim Hrvatima predstaviti značajna mjesta
obrane istočne Vukovara i Vinkovaca.
Grad i županija: 8.000,00 kn

14) RADIONICA IZRADE I PRIKAZIVANJA DOKUMENTARNIH FILMOVA O HRVATSKOM
ISELJENIŠTVU
Vrijeme održavanja: tijekom godine, a najviše srpanj 2018. godine
Mjesto održavanja: Vinkovci i Vukovar
Cilj ove radionice je naučiti mlađu generaciju hrvatskih iseljenika kako napraviti kvalitetan
dokumentarni film. Time bi se postiglo da se snimi što više dokumentarnih filmova koji
obrađuju različita područja hrvatskog iseljeništva i time prikupila brojna kvalitetna građa da
znanstvenici mogu kvalitetno istraživati. Velika važnost ovog programa je i u tome što bi se
preko dokumentarnih filmova Hrvatskoj približilo hrvatsko iseljeništvo, njihov rad, značajne
osobe iz iseljeništva i njihova postignuća. U okviru ovog projekta potrebno je pokriti trošak
smještaja i boravka hrvatskih iseljenika za vrijeme trajanja radionice i trošak honorara
stručnih voditelja radionice.
Grad: 5.000 kn
Županija: 5.000 kn
15) RADIONICA STRIPA ZA HRVATE IZVAN DOMOVINE
Vrijeme održavanja: kolovoz Vinkovci
Mjesto održavanja: Vinkovci, Vukovar i Ilok
Vukovarska podružnica HMI u suradnji s poznatim hrvatskim strip crtačima Nenadom
Barinićem i Dubravkom Matakovićem, zbog velikog interesa mladih za strip, planira održati
strip radionicu za Hrvate izvan Hrvatske. Mladi jako vole stripove, te zbog toga želimo

zainteresirane naučiti kako sami mogu izraditi strip. Teme stripova mogu biti različite, a
mlade će se poticati na izradu stripova s temama iz hrvatskog iseljeništva, hrvatske povijesti i
domoljublja. Za ovaj projekt potrebno je pokriti troškove boravka mladih iz hrvatskog
iseljeništva, materijale za izradu stripa i honorar stručnog voditelja radionice.
Grad: 5.000,00 kn
Županija: 5.000,00 kn
Ukupno: 10.000,00 kn

16) SUDJELOVANJE U OBILJEŽAVANJU SJEĆANJA NA ŽRTVU VUKOVARA
Vrijeme održavanja: 18. studeni 2018. godine
Mjesto održavanja: Vukovar
Svima je poznata žrtva Vukovara u Domovinskom ratu. Najpoznatija je kolona sjećanja koja
ide iz dvorišta vukovarske bolnice do Memorijalnog groblja žrtava Domovinskog rata.
Vukovarska podružnica HMI organizira zajedno s udrugama hrvatskih branitelja sudjelovanje
hrvatskih iseljenika u obilježavanju sjećanja na žrtvu Vukovara iz 1991. godine. Predviđeno je
da delegacija hrvatskih iseljenika položi vijenac u ime svih iseljenika kod središnjeg križa na
Memorijalnom groblju žrtava Domovinskog rata. Nakon toga slijedi sv. misa zadušnica za sve
poginule hrvatske branitelje. Za službenu delegaciju hrvatskog iseljeništva potreban je ručak.

17) TAMBURAŠKI MEMORIJAL HRVOJA MAJIĆA
Vrijeme održavanja: 30. travanj 2018.
Mjesto održavanja: Vinkovci
Na poziv Ogranka Matice hrvatske u Vinkovcima Vukovarska podružnica HMI organizira
dolazak na memorijal tamburaša izvan Hrvatske, odn. Hrvata iz Vojvodine, Mađarske i
iseljeništva. Tamburaški memorijal Hrvoja Majića (02.05.1969.-02.09.1999.), organiziran u
čast prerano tragično preminulog primaša i kapelnika tamburaškog sastava "Zlatni dukati".
Na njegovoj sahrani u Vinkovcima se okupilo preko stotinu tamburaša, koji su svirali na
njegovu grobu, nakon čega je nastala ideja o organizaciji Tamburaškog memorijala njemu u
čast, koji je prerastao u tradicionalno prestižno okupljanje tamburaša. Za 2018. godinu
predviđen je dolazak tamburaškog orkestra HKPD Matija Gubec iz Rume i HKPD Jelačić iz
Petrovaradina. Uloga vukovarske podružnice HMI je organizacija dolaska i večere za hrvatske
tamburaše izvan Hrvatske koji nastupaju na memorijalu. Trošak se odnosi na prijevoz, te
večeru za tamburaše hrvatskih udruga iz Vojvodine.
Troškovi:
HMI 5.000,00 kn

Županija: 10.000,00 kn
Grad: 10.000,00 kn
Ostali: 10.000,00 kn
Ukupno: 35.000,00 kn

18) DIVAN JE KIĆENI SRIJEM
Vrijeme održavanja: lipanj 2018.
Mjesto održavanja: Nijemci
Cilj ove tradicionalne manifestacije je povezivanje Hrvata s obje strane granice. Manifestacija
sadrži brojne dijelove kao što su folklor, tamburaška večer srijemskih pjesama, književna
večer, sportska natjecanja, učenička natjecanja u poznavanju hrvatske kulturne baštine,
povijesti i prirode, prezentacija srijemske gastronomije, prezentacija rukotvorina i sl. Važnost
manifestacije je i u povezivanju Hrvata iz Hrvatske i inozemstva, te u poticanju ruralnog
turizma, te na taj način oživljavanje gospodarstva ruralnih domaćinstava.
Uloga vukovarske podružnice HMI je organiziranje dolaska hrvatskih udruga iz susjednih
zemalja i hrvatskog iseljeništva. Troškovi koji se odnose na HMI predstavljaju trošak
smještaja i prehrane Hrvata izvan Hrvatske koji su sudionici ove manifestacije. Pravilo je da
na manifestaciji sudjeluju predstavnici Hrvata iz Vojvodine i Mađarske, a od 2004. godine
sudjeluju i predstavnici hrvatskog iseljeništva.
Općina: 10.000,00 kn
VSŽ: 10.000,00 kn
Sponzori: 17.000,00 kn

19) KRUH NAŠ SVAGDAŠNJI – ŽETVA I VRŠIDBA U PROŠLOSTI
Vrijeme održavanja: 07. srpanj 2018.
Mjesto održavanja: Županja
Cilj ovog projekta, koji će Turistička zajednica grada Županje realizirati zajedno s
vukovarskom podružnicom HMI, je prikazati način kako se prije sto godina nekada obavljala
žetva i vršidba. Ovaj projekt odvija se u jednom autohtonom šokačkom seoskom
domaćinstvu pored Županje. Posjetitelji mogu vidjeti, pored tradicijskog načina žetve i
vršidbe i niz autohtonih predmeta, rukotvorina, jela i slastica koje se prave pred njima.
Posjetitelji mogu sve to iskušati i okušati svoju vještinu u tradicijskom košenju žita pomoću
kose. Na tom seoskom gospodarstvu prikazana je i izrada šlinge, zlatoveza i sličnih
autohtonih rukotvorina. U ovom projektu sudjeluju i Hrvati iz Vojvodine koji nastupaju na
tradicionalnoj Dužijanci. Uloga vukovarske podružnice HMI je organiziranje dolaska
predstavnika Hrvata iz susjednih zemalja i hrvatskog iseljeništva. Trošak se odnosi na dolazak

Hrvata iz Vojvodine koji sudjeluju u programu žetve u tradicijskim narodnim nošnjama,
prikazujući svoj način košnje žita.
Županija: 15.000,00 kn
Grad Županja: 15.000,00 kn
Ministarstvo: 18.000,00 kn
Sponzori: 10.000,00 kn

20) PREDSTAVLJANJE REPRINT IZDANJA KNJIGE JUŽNOSLAVENSKO PITANJE AUTORA dr. IVE
PILARA
Vrijeme održavanja: lipanj 2018.
Mjesto održavanja: Mostar, Čitluk i Međugorje
Vukovarska podružnica HMI planira organizirati predstavljanje ove vrlo vrijedne knjige među
Hrvatima u BiH. Pretisak ove knjige u lipnju 2017. godine uradio je Ogranak Matice hrvatske
u Vinkovcima.
Ova knjiga je jedna od najvažnijih hrvatskih knjiga 20. stoljeća. To je je jedini sustavno
napisani prosudbeni pogled na postanak velikosrpske osvajačke zamisli. Iako je napisana
prije točno sto godina, ona je i danas vrlo aktualna.
Trošak se odnosi na odlazak u BiH, te smještaj.
HMI: 3.000,00 kn

21) MULTIMEDIJALNA IZLOŽBA "IGRAČKA U SRCU"
Vrijeme održavanja: prosinac 2018.
Mjesto održavanja: Zagreb

