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UVOD
Hrvatska matica iseljenika (u daljnjem tekstu Matica) utemeljena je 1951. godine.
Demokratskim promjenama prvog saziva Hrvatskog sabora usvojen je Zakon o Hrvatskoj
matici iseljenika (NN broj 59/90), na sjednici održanoj 28. prosinca 1990. godine, koji definira
Maticu kao samostalnu organizaciju sa svojstvom društveno pravne osobe.
Dosadašnji organizacijski oblik nužno je bilo uskladiti sa Zakonom o ustanovama (NN broj
76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) i Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan
Republike Hrvatske (NN broj 124/11 i 16/12).
Stoga je 1. studenoga 2018. godine donesen Zakon o Hrvatskoj matici iseljenika (NN broj
94/18).
Hrvatska matica iseljenika postaje samostalna javna ustanova od interesa za Republiku
Hrvatsku, ujedno ima svojstvo pravne osobe i upisana je u sudski registar Trgovačkog suda u
Zagrebu.
Tijela Matice su Upravno vijeće i ravnatelj.
Upravno vijeće upravlja Maticom te ima predsjednika i četiri člana koje imenuje Vlada
Republike Hrvatske, po prethodno pribavljenom mišljenju Središnjeg tijela državne uprave
nadležnog za područje odnosa Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (u
daljnjem tekstu Središnje tijelo).
Ravnatelj je voditelj Matice. Ravnatelja imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske,
na prijedlog Upravnog vijeća, po prethodno pribavljenom mišljenju Središnjeg tijela u skladu
sa zakonom i Statutom. Ravnatelj ima zamjenika koji zamjenjuje ravnatelja.
Djelatnost Matice je očuvanje i razvoj hrvatskog nacionalnog, jezičnog i kulturnog identiteta
Hrvata izvan Republike Hrvatske
U obavljanju djelatnosti Matica:
 organizira i provodi kulturne, znanstvene, obrazovne, športske, nakladničke,
informativne i ostale aktivnosti u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu, namijenjene
Hrvatima izvan Republike Hrvatske;
 izdaje časopise, knjige, druge publikacije i audio-vizualna djela;
 organizira kulturne, umjetničke i športske priredbe od značaja za Hrvate izvan
Republike Hrvatske;
 njeguje i potiče suradnju s Hrvatima izvan Republike Hrvatske u području svog
djelovanja.
Preuzimanjem obveze usklađenja s promjenom pravnog oblika, a sukladno zakonskom propisu
o načinu donošenja Statuta uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, a po prethodno
obavljenom mišljenju Središnjeg tijela, Upravno vijeće na sjednici održanoj 2. svibnja 2019.
godine donosi Statut Hrvatske matice iseljenika. Dana 6. lipnja 2019. godine Vlada Republike
Hrvatske donosi Odluku o davanju suglasnosti na Statut te je 15. lipnja 2019. godine Statut
stupio na snagu.
Statutom su definirana tijela Matice, način rada, djelokrug, međusobna prava i obveze osnivača,
podružnice Matice, način raspolaganja viškom prihoda te druga pitanja značajna za obavljanje
djelatnosti i poslovanje.
3

ODJEL ZA KULTURU
Odjel za kulturu tijekom 2019. sustavno je obavljao poslove jačanja kulturnih veza s Hrvatima
izvan RH i to poticanjem, razvijanjem i unapređivanjem suradnje s iseljenicima i njihovim
potomcima te hrvatskim manjinama i Hrvatima u BiH na području kulture. Programi odjela
uključuju: povezivanje amaterske kulturno-umjetničke zajednice, iniciranje i provedbu
kulturno-umjetničkih programa, glazbeno i filmsko stvaralaštvo, programe tradicijske kulture,
programe zaštite okoliša i dr. Tijekom godine Odjel za kulturu provodio je dugogodišnje
programe koji se provode svake godine, povremene projekte planirane baš za tekuću godinu, te
pripreme za projekte u drugom dijelu godine. Osim toga provođena je redovita djelatnost
suradnje i pružanja stručne pomoći hrvatskim kulturno-umjetničkim društvima, udrugama i
pojedincima diljem svijeta: slanjem notnog materijala, međusobnim povezivanjem, posebice s
društvima u Republici Hrvatskoj, organiziranjem prigodnih izložbi i drugih relevantnih
manifestacija, medijskim praćenjem manifestacija i pisanjem za internetske stranice i časopis
Matica, slanjem čestitki povodom važnih obljetnica i manifestacija, sudjelovanjem u radu
stručnih komisija na folklornim festivalima i drugim kulturnim događanjima od značaja za
očuvanje hrvatskog kulturnog i nacionalnog identiteta. Ostvarena je i suradnja s podružnicama
HMI na više razina koja će se nastaviti i u sljedećoj godini. Posebna pozornost posvećena je
komunikaciji putem društvenih mreža i povezanosti s interesnim skupinama te osiguranju
vidljivosti projekata i programa Odjela. Odjel za kulturu ostvaruje misiju HMI-ja – očuvanje
hrvatskog kulturnog i nacionalnog identiteta jačanjem hrvatskog kulturnog kruga.
Naziv projekta: ZIMSKA ŠKOLA HRVATSKOG FOLKLORA
Voditeljica: mr.sc. Snježana Jurišić, rukovoditeljica OZK
Vrijeme: siječanj 2019. (priprema u 2018.)
Mjesto: Koprivnica
Škola hrvatskoga folklora dugogodišnji je program HMI-ja, a osnovana je s ciljem očuvanja
hrvatske tradicijske kulture i identiteta u hrvatskome iseljeništvu i među pripadnicima hrvatskih
zajednica koje žive u susjednim zemljama. Program se organizira radi očuvanja autohtonog
hrvatskog kulturnog stvaralaštva i folklorne baštine te jačanje povezanosti iseljeničke zajednice
s domovinom. Na programu ovogodišnje Zimske Škole hrvatskog folklora bili su plesovi,
pjesme, narodne nošnje i glazbala jadranske plesne zone. Škola se održavala paralelno u tri
sekcije: ples, tambure i tradicijska glazbala. Školu folklora jedinstvenom čini njezin stručnoznanstven nastavni program, ali i svakodnevni dodatni večernji kulturni sadržaji, koji su, iako
neobvezni, posebno privlačni polaznicima, a usmjereni su razvoju kreativnog stvaralaštva,
boljem povezivanju, druženju i razmjeni iskustava. Zimska škola folklora završena je svečanim
završnim cjelovečernjim koncertom održanim u koprivničkoj Dvorani mladih pred brojnom
publikom. Ovaj projekt održan je uz potporu Grada Koprivnice i KKŽ.
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Naziv projekta: MREŽA HRVATSKIH ŽENA – DODJELA NAGRADA UTJECAJNE
HRVATSKE ŽENE
HMI je suorganizator: koordinatorica i članica komisije mr. sc. Snježana Jurišić
Vrijeme: 8. ožujka 2019.
Mjesto: Zagreb
HMI je suorganizator višednevnih događanja koja organizira Mreža hrvatskih žena, platforma
koja pomaže napredovanju i osnaživanju žena hrvatskih korijena kako bi njihova postignuća i
uspjesi nadahnuli mlađe generacije i pomogli im u ostvarenju njihovog potencijala. HMI je kao
suorganizator bio zadužen za doček sudionica, sudjelovanje u međunarodnoj konferenciji
održanoj u prostoru HMI, sudjelovanje koordinatorice u prosudbenoj komisiji te na dodjeli
nagrada Utjecajne hrvatske žene i Buduće liderice te koordinacija prijema laureatkinja i
prigodne izložbe Dijane Čović, koje je OZK priredio u Matici za sudionice i dobitnice nagrada.
.Priređen je prijem za sudionice Mreža hrvatskih žena i svečano otvorenje izložbe. Time
potičemo suradnju uz umrežavanje i povezivanje s utjecajnim Hrvaticama iz cijelog svijeta.
Naziv projekta: PROGRAM: 6. REVIJA TRADICIJSKE ODJEĆE I IZBOR
NAJLJEPŠE HRVATICE U NARODNOJ NOŠNJI IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE
HMI je suorganizator: voditeljica Snježana Jurišić, rukovoditeljica OZK
Vrijeme: Pripremne radnje i pozivi za projekt 1.1.-1.7.19.; realizacija 24. – 29. 6. 2019.
Mjesto: Bosna i Hercegovina: Tomislavgrad, Livno, Karmel sv. Ilija na Buškom jezeru
Hrvatska: Nin, Imotski
Hrvatska matica iseljenika sudjeluje u organizaciji 6. revije tradicijske odjeće i izbora najljepše
Hrvatice u narodnoj nošnji izvan Republike Hrvatske kao suorganizator. Projekt započinje
početkom godine slanjem poziva za sudjelovanje hrvatskim kulturnim centrima u svijetu i
lobiranjem kako bi svaka zemlja imala svoju hrvatsku predstavnicu. Ostvarena suradnja s
Croaticumom – održano predstavljanje programa studentima i sa zainteresiranima obavljeno
snimanje u narodnim nošnjama. Pripremljen materijal za internetsku objavu za glasanje na
mrežama i postavljen na društvene mreže uz medijsku promociju kako bi se što više dionika
uključilo u glasanje. Šestodnevni program u BiH održan je 24. – 29. 6. 2019.u sklopu kojeg su
organizirani izleti, posjete muzejima, kulturno-umjetničkim događanjima, snimanja u nošnji te
sam izbor u Tomislavgradu. Ostvaren je cilj povezivanja Hrvatica i djevojaka hrvatskih korijena
iz cijeloga svijeta i promocija hrvatske folklorne baštine. - U programu je sudjelovalo oko 100
aktivnih sudionika: voditelji, sudionice, pratilje, domaćini, mediji … iz BiH, RH, zemalja EU
te SAD-a, predstavnici hrvatske dijaspore, predstavnici hrvatskih manjina ( Hrvati iz
Vojvodine, Hrvati iz Mađarske, Hrvati iz Crne Gore, Hrvati iz Kosova).U sklopu ovoga
projekta ostvarena je suradnja s Croaticumom, predstavljanjem Matičinih programa studentima
Croaticuma te uključivanjem u te programe.
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Naziv projekta: DANI OTVORENIH VRATA ZA HRVATE BIH U UREDU
PREDSJEDNICE RH
Koordinatorica ispred HMI: mr. sc. Snježana Jurišić, rukovoditeljica OZK
Vrijeme: 23.3.2019.
Mjesto: Zagreb
HMI se uključio u organizaciju Dana otvorenih vrata pozivajući predstavnike kulturnih
institucija i saveza amaterskih zajednica Hrvata u BiH. Matica je i aktivno sudjelovala na Danu
predstavljajući na info desku programe i projekte te dio nakladničkog opusa, a dio programa je
bilo i prikazivanje filma Igračka u srcu. Preko Matice nazočili predstavnici hrvatskih kulturnoumjetničkih udruga iz BiH te Hrvati iz BiH koji žive danas u Hrvatskoj, ali i dalje njeguju i
promoviraju tradicijsku kulturu svojeg rodnog kraja.
Naziv projekta: POKROVITELJSTVO MEĐUNARODNE LIKOVNE KOLONIJE
ANTUN PETROVIĆ-REŠETARI
Voditeljica: mr. sc. Snježana Jurišić, rukovoditeljica OZK
Vrijeme: 15.6.2019.
Mjesto: Rešetari
Međunarodna likovna kolonija „Antun Petrović-Rešetari“, koja djeluje u okviru Književnolikovnog društva „Rešetari“, svečano je otvorena 15. lipnja. Okupilo se četrdesetak likovnih
umjetnika iz domovine i inozemstva koji su stvarali likovna djela u parku likovne galerije u
Rešetarima. Koloniju je u ime pokrovitelja – Hrvatske matice iseljenika – otvorila Snježana
Jurišić, voditeljica Odjela za kulturu istaknuvši njen doprinos lokalnoj zajednici i kulturnodruštvenom životu te ostvarenu poveznicu sa slikarima izvan RH, poglavito onima u hrvatskim
manjinskim zajednicama, Bosni i Hercegovini i općenito u iseljeništvu. Izložba slika planira se
održati, osim u Rešetarima, i u hrvatskim zajednicama u susjednim državama – Sloveniji,
Mađarskoj i Italiji kako bi promocijom i predstavljanjem umjetničkog stvaralaštva ojačali naš
zajednički kulturni krug.
Naziv projekta: DRMEŠ DA
HMI partner na projektu: koordinatorica mr .sc. Snježana Jurišić, rukovoditeljica OZK
Vrijeme: 7.6.2019.
Mjesto: Zagreb
Hrvatska matica iseljenika bila je partner na Festivalu Drmeš-DA koji se 7. 6.2019. održao u
Kazalištu lutaka u Zagrebu u organizaciji kluba Ethno i Grana Kneževića, našeg istaknutog
folklorista, a pod pokroviteljstvom MKRH i GZ. Ovo je 12. po redu manifestacija koja kroz
natjecanje plesnih parova predstavlja hrvatske narodne plesove. Ove godine su uz potporu HMI
nastupila i dva para iz FA gradišćanskih Hrvata „Kolo Slavuj“ uz pratnju orkestra. Osim
nagrade za treće mjesto, FA Kolo Slavuj primilo je i Priznanje Hrvatske matice iseljenika za
doprinos očuvanju i razvoju hrvatske kulture i nacionalnog identiteta izvan RH koji je preuzela
predsjednica Odbora Kola Slavuj i članica savjeta za Vlade RH za Hrvate izvan RH,
predstavnica za Austriju, Gabriela Novak.
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Naziv projekta: SEMINAR BUNJEVAČKOG STVARALAŠTVA
HMI je pokrovitelj: koordinatorica mr .sc. Snježana Jurišić rukovoditeljica OZK,
Vrijeme: 8. – 13.7.2019.
Mjesto: Tavankut, Vojvodina, Srbija
Odjel za kulturu realizira suradnju s HKPD Matija Gubec iz Tavankuta i sudjeluje u organizaciji
Seminara bunjevačkog stvaralaštva koji se održao od 8. do 13. 7.2019. u Tavankutu. Osim
rukovoditeljice OZK koja je i medijski pratila seminar te svečano otvorila završni koncert
polaznika, sudjelovao je i dr. I. Tepeš na nekoliko programa, a zajedno kao posebni gosti na
Takmičenju risara i Dužijanci, koja je bila i tema seminara. Seminar je uključio radionice plesa,
tamburaške tradicijske melodije, tradicijske instrumente, tradicijske vještine – izrada predmeta
od slame, oblačenje nošnji i pjevanje.
Naziv projekta: LJETNA ŠKOLA HRVATSKOG FOLKLORA
Voditeljica: mr. sc. Snježana Jurišić, rukovoditeljica OZK
Vrijeme: Pripreme 3. – 7. mj.2019., realizacija 1. – 12. 8. 2019., izvještaji 8. mj. 2019.
Mjesto: Zadar
Škola hrvatskoga folklora dugogodišnji je program HMI-ja usmjeren očuvanju hrvatske
tradicijske kulture i identiteta u hrvatskome iseljeništvu i među pripadnicima hrvatskih
zajednica koje žive u susjednim zemljama. Program se organizira radi očuvanja autohtonog
hrvatskog kulturnog stvaralaštva i folklorne baštine te jačanje povezanosti iseljeničke zajednice
s Republikom Hrvatskom. Na programu Ljetne Škole hrvatskog folklora bili su plesovi,
pjesme, narodne nošnje i glazbala hrvatske panonske zone. Rezultati uključuju stotinjak
polaznika koji su uspješno odslušali program i svoje znanje će prenijeti u svoje KUD-ove;
medijski je projekt popraćen i predstavljen zadovoljavajuće tako da je predstavljena HMI kao i
ciljevi programa, završni Koncert je pratilo oko 200 ljudi i prikazani su rezultati rada Škole te
promovirana hrvatska folklorna baština. U ime HMI svečanom otvorenju nazočio i otvorio
zamjenik ravnatelja dr. I. Tepeš.
Naziv projekta: SUSRET ČUVARA HRVATSKE ETNO BAŠTINE – HRVATSKI
FOLKLORNI FESTIVAL U NJEMAČKOJ
HMI Pokrovitelj: koordinatorica i članica Prosudbene komisije mr. sc. Snježana Jurišić
Vrijeme: 19. – 21. 10. 2019.
Mjesto: Filderstadt, Njemačka
Međunarodni folklorni festival Čuvari hrvatske etno baštine organizira se s ciljem povezivanja
hrvatskih folklornih društava u iseljeništvu i iz domovine kako bi se promovirala i očuvala
hrvatska tradicijska baština. Folklorna društva natjecala su se u dvije kategorije - folklorna
društva iz domovine i iseljeništva u koreografiranom scenskom folkloru. Stručni žiri u sastavu
Andrija Ivančan, Vjekoslav Martinić, Vedran Vidović i Snježana Jurišić odabrao je najbolje u
predviđenim kategorijama te dodijelio i posebne nagrade za izvrsnost u izvedbi izvornog
folklora. Nakon službenog natjecateljskog dijela, održan je okrugli stol s voditeljima ansambala
i stručnim žirijem gdje se razgovaralo o nastupima, nošnjama, prijedlozima za poboljšanja i
budućoj suradnji. Osim plesnog festivala održan je i izbor za najljepšu Hrvaticu u narodnoj
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nošnji gdje je nastupilo 15 djevojaka koje su se predstavljale i pričale o nošnji i zavičaju. Žiri
je odabrao dvije najljepše iz iseljeništva koje će predstavljati Njemačku na izboru u
Tomislavgradu sljedeće godine. U svečanom večernjem dijelu podijeljene su nagrade i
priznanja HMI-ja pobjednicima.
Naziv projekta: IGRAČKA U SRCU – IZLOŽBA NAGRAĐENIH RADOVA, FORUM
MLADIH HRVATSKIH MANJINA
Autorica izložbe: mr. sc. Snježana Jurišić, stručna suradnica na Forumu
Vrijeme: 24. – 29. 9. 2019.
Mjesto: Donja Lastva, Crna Gora
U Donjoj Lastvi i Tivtu u Boki kotorskoj (Crna Gora) održano je nekoliko događanja
namijenjenih tamošnjoj hrvatskoj zajednici. Sva su bila rezultat suradnje Hrvatske matice
iseljenika i Hrvatskog narodnog vijeća Crne Gore. Najprije je u petak navečer, 27. rujna
otvorena izložba „Igračka u srcu“, multimedijski projekt Hrvatske matice iseljenika posvećen
doživljaju hrvatskih tradicijskih igračaka i tradicijske kulture među najmlađima. Vrhunac
večeri bila je radionica izrade igračaka koja je uslijedila po otvaranju izložbe, i koja je okupila
veliki broj najmlađih polaznika nastave na hrvatskom jeziku u Crnoj Gori.
Subota, 28. rujna bila je dan posvećen radnom dijelu III. Foruma mladih hrvatskih manjina.
Mladi iz Srbije, Italije, Mađarske, Austrije, Rumunjske i Slovenije raspravljali su o problemima
identiteta mladih pripadnika hrvatskih manjinskih zajednica u vremenu kada su hrvatski
manjinski identiteti ugroženi identitetima većine, kao i globalizacijskim procesima. Na
poslijepodnevnoj radionici vizualizirali su obilježja svoga identiteta izradom tematskih plakata.
Subotnja večer bila je posvećena obilježavanju 15 godina nastave na hrvatskom jeziku u Crnoj
Gori.
Naziv projekta: IZLOŽBA SLIKA TESSE MULJAČIĆ
Voditeljica: mr. sc. Snježana Jurišić
Vrijeme: 24. 10. – 24.11.2019.
Mjesto: Galerija Hrvatske matice iseljenika
Na zamolbu mlade umjetnice povratnice, organizirana njezina deseta izložba slika, treća
samostalna u Hrvatskoj nakon povratka u domovinu. Izložba pod nazivom Kolorit bila je
prilika da Tessa Muljačić predstavi zagrebačkoj publici, ali i mnogim ljubiteljima umjetnosti
izvan RH koji su otvaranje mogli pratiti online uživo preko Facebooka, svoja viđenja djela
poznatih svjetskih umjetnika, ali i svoje jedinstvene umjetničke kreacije. Izložbu je pratio
katalog i plakat.

8

Naziv projekta: PREDSTAVLJANJE HKC BUNJEVAČKO KOLO U ZAGREBU
Voditeljica: mr. sc. Snježana Jurišić
Vrijeme: 8. 11. 2019.
Mjesto: Galerija Hrvatske matice iseljenika
HKC Bunjevačko kolo iz Subotice se predstavilo u HMI u Zagrebu uoči proslave 50 godina
postojanja njihove kulturno-umjetničke udruge. Osim predstavljanja rada i sekcija, članovi
folklornog ansambla održali su tri polusatne besplatne folklorne radionica za sve ljubitelje
hrvatskog folklora - oblačenja tradicijskog bunjevačkog ruha, oglavlja i plesnu radionicu.
Osim nazočnih gostiju, radionice su se mogle pratiti i uživo online na našim internetskim
stranicama.
Naziv projekta: KRAJ O LIKU/IDEMO DOMA
Voditelj: nastavak suradnje na višegodišnjem projektu, koordinator Snježana Jurišić
Vrijeme: 11. – 12. mjesec 2019.
Mjesto: Zagreb, Rijeka
Nastavak suradnje gdje sudjelujemo kao partneri na realizaciji likovno vizualnog projekta Kraj
o liku/Idemo doma. U ovoj godini se radilo na pripremi za tisak i tisku reprodukcija umjetničkih
djela: slika, akvarela, crteža, fotografija i grafičkih listova za katalog Monografija pejzaža
autorice Lare Badurine iz Rijeke koja je inicirala i provodi ovaj projekt uz potporu Grada
Rijeke.. Ovim projektom se i HMI uključuje u program Rijeka Europska prijestolnica kulture
2020, a promociju originalnih radova u katalogu organizirali bismo u galeriji HMI tijekom
sljedeće godine.
Naziv projekta: IZLOŽBA FOTOGRAFIJA „SALAŠI KROZ GODINU“
Voditelj. Autorica izložbe mr. sc. Snježana Jurišić, rukovoditeljica OZK
Vrijeme: 29.11.2019.
Mjesto: Galerija Hrvatske matice iseljenika
U sklopu 25. Foruma hrvatskih manjina organizirana je izložba kaširanih fotografija novinara,
fotografa, suradnika Hrvatske riječi iz Vojvodine, Srbije, g. Ivana Horvata. Fotografije bilježe
objekte tradicijske kulture Hrvata u Vojvodini i kulturni krajolik u mijenama godišnjih doba.
Izložba je nastala u suradnji Hrvatske matice iseljenika i „Društva vojvođanskih i podunavskih
Hrvata“ i prati je plakat.
Naziv projekta: BOŽIĆ U MATICI – IZLOŽBA FOTOGRAFIJA I GOSTOVANJE
KLAPE JADRAN IZ TIVTA
Voditelj: mr. sc. Snježana Jurišić, rukovoditeljica OZK
Vrijeme: 13. – 15.12.2019.
Mjesto: Hrvatska matica iseljenika, Trg bana Jelačića, Vila Prekrižje
U suradnji s HNV Crne Gore ovogodišnji advent i Božić u Hrvatskoj matici iseljenika posvećen
je Hrvatima Boke kotorske. Organizirana je mala turneja klape Jadran iz Tivta, najstarije na
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području Crne Gore. Klapa je nastupila u sklopu proslave Božića u Matici, imala je nastup u
sklopu Adventa Grada Zagreba na glavnom trgu te u sklopu Adventa na Prekrižju, u Vili
Prekrižje pod pokroviteljstvom Predsjednice RH. Božićni domjenak u Matici je bio obogaćen i
izložbom kaširanih fotografija Filipa Popovića – Putevima bokeljskih Hrvata, gdje je izloženo
15 fotografija nastalo na nastupu ansambla LADO te izvedbi bokeljskog kola Bokeljske
mornarice 809 u Rijeci.
Naziv projekta: 25 DANI HRVATSKOGA PUČKOGA TEATRA
HMI suorganizator, koordinator Nives Antoljak, suradnik u OZK
Vrijeme: 22. i 23. veljače 2019.
Mjesto : Hercegovac
Kazališni festival namijenjen hrvatskim amaterskim družinama autohtonih hrvatskih
manjinskih zajednica, BiH i drugim iseljeničkim zajednicama u svijetu. Kroz kazališni izričaj
njeguje se izvorni hrvatski jezik i uglavnom se koriste tekstovi hrvatskih autora iz naših
zajednica. Podupiranje kazališnih skupina je jedan od doprinosa u očuvanju identiteta Hrvata
koji žive izvan Hrvatske. U ovogodišnjem programu nastupile su sljedeće kazališne skupine :
Pučka scena Hrvatske čitaonice Hercegovac zatim KSC Prozor – Rama, AKG Koljnof, prvi
dan, a drugi dan Igrokazačko društvo Petrovo Selo, HKC Bunjevačko kolo iz Subotice te
Picollo teatar iz Starog Grada na Hvaru Okrugle stolove nakon predstava vodio je akademski
redatelj Ivan Mokrović. Osvrnuo se na svaku izvedenu predstavu i dao im korisne savjete, te u
poslijepodnevnim satima održao kazališnu radionicu.
Naziv projekta: MULTIMEDIJSKA PREZENTACIJA UMJETNICE KARINE
VUKOVIĆ
Voditeljica: Nives Antoljak, suradnik u OZK
Vrijeme: 15. svibnja 2019.
Mjesto : prostor HMI
HMI se uključila u projekt V. dani čileanske kulture u Hrvatskoj i u prostoru HMI smo
organizirali prezentaciju dizajnerice, likovne umjetnice i savjetnice za kulturu Karine Vuković
iz Čilea, hrvatskog porijekla. Predstavila je projekt DOM, Zapis sijećanja na tijelo, koja govori
o iskustvu hrvatske imigracije u čileanskoj Patagoniji od kuda je njena obitelj, a posvećen je
njenoj prabaki koja joj je usadila ljubav i zanimanje za Hrvatsku i njen Molat.
Naziv projekta: SEMINAR „STVARANJE KAZALIŠTA“
Voditeljica: Nives Antoljak, suradnik u OZK
Vrijeme : 29. lipnja do 7.srpnja 2019.
Mjesto: Pučišća, Brač
Seminar se održava u organizaciji HMI od 1998 godine i namijenjen je kazališnim amaterima
koji djeluju izvan Hrvatske, njihovim voditeljima, glumcima i onima koji žele pokrenuti
amatersku grupu. Polaznici seminara su ove godine došli iz : Vojvodine, Italije, BiH ,
Nizozemske, Crne Gore i SAD. Programski voditelj bila je akademska redateljica Nina Kleflin.
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Radilo se na predstavi IDEMO SKAKATI PO TIM OBLACIMA pisca Elvisa Bošnjaka, koja
je izvedena 16.07. u 21 sat pred mnogobrojnom publikom. Sudionicima su podijeljena priznanja
o završenom seminaru.
Naziv projekta: IZLOŽBA LIKOVNIH AMATERA GRADA ZAGREBA „DIJASPORI
S LJUBAVLJU“
Voditeljica: Nives Antoljak, suradnik u OZK
Mjesto održavanja: prostor HMI, Zagreb
Vrijeme održavanja: 7. srpnja do 30. kolovoza 2019.
Likovni amateri grada Zagreba veliki su humanitarci, raznih profila, izlaganjem likovnih djela
kroz već tradicionalnu skupnu izložbu u HMI predstavljaju se u ljetnom periodu građanima,
turistima, a prvenstveno iseljenicima i gostima HMI.Autor izložbe Velimir Đerek viši stručni
suradnik-voditelj programa likovnog amaterizma Grada Zagreba i 60 likovnih amatera, iz 5
likovnih amaterskih udruga, žele da već od prvog dana boravka u domovini, naš čovjek osjeti
dobrodošlicu, gostoprimstvo i ljubav. Njihove radove i za ovu izložbu odabrao je stručni tim:
Sebastijan Bravčić, ak. slikar, predavač na ALU, Koraljka Kovač Dugandžić prof. lik. kulture
predavač na TTF i Tomislav Vuković ak. skulptor. HMI i ovim projektom pojačava kulturnu
scenu grada ljeti.
Naziv projekta: FILMSKI FESTIVAL „24. DANI HRVATSKOGA FILMA IVO
GREGUREVIĆ
HMI je suorganizator: koordinatorica Nives Antoljak, suradnik u OZK
Mjesto: Orašje, BiH
Vrijeme: 7. - 13.rujna 2019.
Hrvatska matica iseljenika je jedan od utemeljitelja i suorganizator Festivala, koji je ove godine
održan po dvadeset i četvrti puta. Najveća kulturna manifestacija Posavine i šire regije filmski
festival od ove godine u spomen njihovom najvećem glumcu i organizatoru festivala promijenio
ime u “Dani hrvatskog filma Ivo Gregurević” . U sklopu Dana položili su se vijenci na
njegovom grobu i otkriven spomenik. Na otvaranju 24. festivala u novoj sportskoj dvorani u
Orašju tradicionalno se okupio veliki broj glumaca, redatelja i osoba iz svijeta filma, hrvatskog
glumišta, prijatelja festivala i tu su se susreli brojni uglednici iz političkog i javnog života
Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovina s hrvatskim filmskim umjetnicima i mnogobrojnim
gostima. U okviru festivala koji su trajali do 13. rujna predstavljeno je deset hrvatskih filmova
najnovije hrvatske kinematografije koji su prikazani na ovogodišnjem filmskom festivalu u
Puli, te jedan gostujući film iz BiH. Ostale dane kino projekcije su održane u kino-dvorani u
Orašju, a ulaz je bio slobodan za sve projekcije.
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Naziv projekta: IZLOŽBA TOMISLAVA DUBIČANCA
Voditeljica: Nives Antoljak, suradnik u OZK
Vrijeme održavanja: 4.10.2019.
Mjesto održavanja: Muzej grada Đurđevca u Đurđevcu
Hrvatska matica iseljenika već dugi niz godina organizira predstavljanje likovnih umjetnika
koji žive i djeluju izvan Hrvatske a našeg su porijekla. Oni su kulturni ambasadori u svijetu
često s tematikom vezanom za njihovu Domovinu. Organizacija izložbi nema komercijalni
karakter, već je jedan kulturni most između domovinske i iseljene Hrvatske. Tomislav
Dubičanac rođen je u Hrvatskoj, a živi u Otawi u Kanadi. Uspješan je umjetnik, arhitekt i
profesor povijesti umjetnosti i arhitekture. Izložba obuhvaća 33 slike koje su opremljene.
Izložbu prati i katalog. Mnogobrojna publika TV i drugi mediji popratili su otvorenje.
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ODJEL ZA ŠKOLSTVO, ZNANOST I SPORT
Naziv projekta: MULTIMEDIJALNI PROGRAM IGRAČKA U SRCU inspirirana
tradicijskom kulturom
Voditelj projekta: Lada Kanajet Šimić
Vrijeme održavanja: 1/siječanj-veljača; 2/27. rujna 2019.
Mjesto održavanja: 1/Zagreb (izložba); 2/Donja Lastva, Crna Gora, (izložba i radionica)
Igračka u srcu je program međunarodne kulturne suradnje s hrvatskim školama, katoličkim
misijama, društvima i udrugama te drugim relevantnim institucijama izvan Hrvatske s ciljem
poticanja i razvoja kreativnosti djece i mladih uz učenje i promociju hrvatske tradicijske kulture,
njegovanja hrvatskoga jezika, međusobnog povezivanja i umrežavanja te povezivanja s
domovinom Hrvatskom. U natječaju 2018. sudjelovalo je više od dvije stotine djece i
četrdesetak mentora iz Australije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Italije, SAD-a, Srbije,
Švedske i Njemačke. Multimedijalna izložba prvonagrađenih likovnih, fotografskih, video i
literarnih radova te radova škola iz Hrvatske, koja je otvorena u prosincu 2018. u HMI-ju u
Zagrebu, mogla se razgledati tijekom siječnja i veljače 2019. Organizirano je nekoliko skupnih
posjeta vrtića i osnovnih škola, a izložbu su obišli i suradnici iz Australije, Europe i SAD-a.
Predstavljanje ovog programa u Boki kotorskoj bio je prirodni slijed jer je rad pod nazivom Đir
po Hrvatskoj, učenika Hrvatske nastave u Crnoj Gori, osvojio prvo mjesto u kategoriji likovnih
skupnih radova. Stoga je u Domu kulture ,,Josip Marković“ u Donjoj Lastvi u suradnji s
Hrvatskim nacionalnim vijećem Crne Gore, a u sklopu Foruma mladih pripadnika hrvatskih
manjina, organizirano predstavljanje prvoga ciklusa. Izložbu je postavila kolegica Snježana
Jurišić. Otvorenju izložbe nazočio je konzul savjetnik pri Generalnom konzulatu RH u Kotoru
Marijan Klasić, veliki broj članova hrvatske zajednice u Boki kotorskoj, brojni roditelji i djeca
te sudionici Foruma, a izložbu je otvorio predsjednik HNV Crne Gore Zvonimir Deković.
Nakon otvaranja izložbe za učenike je bila organizirana radionica izrade drvene igračke s
motivima hrvatske tradicijske kulture koju je vodila likovna pedagoginja Tajana Brnić iz OŠ
Slavka Kolara iz Kravarskog. Polaznici radionice su uz priznanje Spomenak, dobili majicu i
rokovnik Igračka u srcu.
Naziv projekta: HRVATSKI INTERNETSKI TEČAJ (HiT-1)
Voditelj projekta u HMI: Lada Kanajet Šimić
Vrijeme održavanja: 4. ožujka – 26. svibnja 2019. (proljetni)
9. rujna – 1. prosinca 2019. (jesenski)
Mjesto održavanja: Zagreb, svijet
Hrvatski internetski tečaj – HiT-1 je prvi sveučilišni on line tečaj hrvatskoga kao inog 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
Ministarstva znanosti i obrazovanje te Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH
(SDUHIRH). 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
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posebice najmlađem naraštaju koji i u učenju jezika želi komunicirati na suvremen način, tj.
uporabom suvremene tehnologije.
Ovogodišnji proljetni tečaj trajao je 4. ožujka – 26. svibnja 2019., a upisalo ga je 13 polaznika,
od čega dvoje stipendista SDUHIRH-a, iz 11 zemalja (SAD, Čile, Argentina, Italija, Grčka,
Norveška, Brazil, Australija, Poljska, Hrvatska, Kolumbija). Jesenski ciklus je trajao 9. rujna –
1. prosinca 2019., upisalo ga je 10 polaznika iz 7 zemalja (SAD, Velika Britanija, Španjolska,
Kanada, Indija, Novi Zeland, Danska), a njih troje je dobilo stipendiju SDUHIRH-a. Polaznici
koji su uspješno položili ispite dobili su Potvrdnicu o sudjelovanju na tečaju i Prijepis ocjena
Sveučilišta u Zagrebu.
Tečaj HiT-1 oblik je učenja na daljinu, provodi se putem sustava za e-učenje, 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 čemu
im pomažu iskusni lektori te stručnjaci za hrvatski kao ini jezik Marija Bošnjak, prof., dr. sc.
Maša Musulin i dr. sc. Zrinka Kolaković, ujedno i autorice tečaja. Nastava je interaktivna, a
pristup učenju jezika individualiziran.
Naziv projekta: SVEUČILIŠNA ŠKOLA HRVATSKOGA JEZIKA I KULTURE
Voditelj projekta: Lada Kanajet Šimić
Vrijeme održavanja: 22. lipnja – 19. srpnja 2019.
Mjesto održavanja: Zagreb
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. Sveučilišnu školu hrvatskoga jezika i kulture dugi niz godina
zajednički organiziraju Sveučilište u Zagrebu i Hrvatska matica iseljenika.
Škola je ove godine okupila 23 polaznika iz 13 europskih i prekomorskih zemalja (Novi Zeland,
SAD, Kanada, Japan, Urugvaj, Čile, Švedske/Rusije, Italija, Francuska, Mađarska, Ujedinjeno
Kraljevstvo, Njemačka, Ukrajina). Kao i prethodnih godina, Školu su polaziti i stipendisti s
partnerskih sveučilišta. Ove godine osmero stipendista došlo je sa Sveučilišta u Pečuhu
(Mađarska), Sveučilišta u Glasgowu (Ujedinjeno Kraljevstvo), Humboldt sveučilišta u Berlinu
(Njemačka), Sveučilišta Magallanes (Čile), Sveučilišta u Torontu (Kanada), Nacionalnog
sveučilišta Ivan Franko u Lavovu (Ukrajina) te Instituta Filip Kaušić (Mađarska).
Akademski je program, koji je provelo Sveučilište u Zagrebu, obuhvaćao 120 školskih sati
nastave, 105 sati obavezne nastave i 15 sati dodatne nastave. Jezična se nastava sastojala od
odvojenih gramatičkih i lektorskih sati. Osim akademskog jezičnog programa, studenti su
sudjelovali u bogatome programu kulture u organizaciji HMI-ja. Kao i svake godine, stručni
tim Škole izdao je Sveučilišne povjesnice, novine Sveučilišne škole hrvatskoga jezika i kulture,
koje su riječima i slikom zabilježile sve aktivnosti i posebnosti ovogodišnjega programa. Sve
je dostupno na FB stranici Škole.
Polaznici koji su položili ispite dobili su diplomu Sveučilišta u Zagrebu i svjedodžbu s upisanim
ocjenama.
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Naziv projekta: MALA ŠKOLA HRVATSKOGA JEZIKA I KULTURE
Voditelj projekta: Lada Kanajet Šimić
Vrijeme održavanja: 15.- 26. srpnja 2019.
Mjesto održavanja: Novi Vinodolski
Temeljni je cilj ovoga programa da djeca - uzrasta od 9 do 16 godina koja žive i školuju se
izvan Republike Hrvatske – nauče ili unaprijede svoje znanje hrvatskoga jezika te upoznaju
kulturnu i prirodnu baštinu Hrvatske i kraja u kojemu borave. Ovim programom već 27 godina
čuvamo i razvijamo nacionalni jezični i kulturni identitet najmlađega naraštaja hrvatskoga
podrijetla iz različitih zemalja svijeta. Od 1993. godine, kada je prvi puta organizirana, do danas
Mala škola je obuhvatila 1558 polaznika iz više od 35 zemalja. Radi se o jedinstvenom
programu u Republici Hrvatskoj.
Ovogodišnji je program okupio rekordan broj polaznika, njih 123 iz 21 zemlje svijeta: SAD-a,
Kanade, Omana, Katara, Irske, Mađarske, Njemačke, Austrije, Italije, Ujedinjenog Kraljevstva
(Velike Britanije, Škotske i Sjeverne Irske), Belgije, Švedske, Norveške, Slovenije, Francuske,
Španjolske, Poljske, Crne Gore, Srbije, Makedonije i Hrvatske.
Program se ostvarivao raznim kreativnim igraonicama-radionicama (jezična, kulturološka,
likovna, novinarska, lutkarska, dramska, plesna, filmska, izrada tradicijskog nakita) te nizom
športskih, rekreativnih i zabavnih sadržaja pod nadzorom i vodstvom učitelja, pedagoga,
animatora i voditelja. Djeca su sudjelovala u radu jezičnih radionica zavisno o svom jezičnom
predznanju, a u radu kreativnih radionica zavisno o izboru i sklonostima. Ukupno je bilo
organizirano 20 radionica, 9 sportskih aktivnosti i 9 programskih večeri. Završna produkcija,
koja je objedinila sadržaj svih radionica, izvedena je 25. srpnja 2019. Svečanosti su nazočili
ravnatelj HMI-ja Mijo Marić sa suradnicama, predstavnice SDUHIRH-a Mirjana Vatavuk i
Marta Vargek, ravnatelj Gradskoga društva Crvenoga križa grada Zagreba Petar Penava sa
suradnicima, brojni roditelji i članovi obitelji te suradnici projekta.
Naziv projekta: MREŽNA STRANICA hrID (Hrvatski izvan domovine)
Voditelj projekta: Lada Kanajet Šimić
Vrijeme održavanja: tijekom godine
Uporaba informacijskih i komunikacijskih tehnologija danas je sastavni dio suvremene nastave
te je gotovo nemoguće zamisliti učenje i poučavanje bez računala.
Mrežna stranica Portal hrID – Hrvatski izvan domovine program je HMI-ja namijenjen učenju
i poučavanju hrvatskoga jezika. Namijenjen je učiteljima za rad u nastavi; 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 i svima
drugima zainteresiranim za različite informacije o Hrvatskoj.
Sadržaj se pregledava i nadopunjuje novim sadržajima. Od travnja 2017. stranica ima i svoju
fb inačicu, kao nadogradnju istoimene mrežne stranice. U ovoj se grupi vrlo aktivno
razmjenjuju nastavni materijali, aktivnosti i ideje za nastavu hrvatskoga kao inoga
(nasljednoga) jezika.
Stranica hrID - Hrvatski izvan domovine po pojmu učimo na Googleu prva je u svijetu. Od
početka 2011., kada je stranica postavljena, do danas posjetilo ju je i pregledalo gotovo dva
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milijuna korisnika (1.922.104 pristup 16.1.2020.), dok je prosječna mjesečna posjećenost oko
1.000 – 1.500 korisnika.
Obje su stranice od velikog značenje i važnost za HMI budući da za inojezični hrvatski za sada
ne postoji ni jedan sličan portal; da se na suvremen način i uz mala sredstva rješava čitav niz
poteškoća s kojima se susreću nastavnici hrvatskoga jezika izvan domovine te da dostupnost na
internetu velikoga spektra informacija pridonosi promidžbi Hrvatske, hrvatskoga jezika i
kulture u svijetu.
Naziv projekta: HIDIS- SEDMI ZNANSTVENI SKUP HRVATSKI KAO DRUGI I
STRANI JEZIK
Voditelj projekta u HMI: Lada Kanajet Šimić
Vrijeme održavanja: 14. - 15. studenoga 2019.
Mjesto održavanja: Zagreb
Znanstveni skup Hrvatski kao drugi i strani jezik (HIDIS) bavi se poučavanjem i proučavanjem
hrvatskoga onih koji ga uče kao neizvorni govornici. Skup na jednome mjestu okuplja
najrazličitije stručnjake koji se bave tim interdisciplinarnim područjem: teoretičare učenja i
usvajanja jezika, lektore i nastavnike hrvatskoga kao stranoga i drugoga na hrvatskim i
inozemnim obrazovnim ustanovama. Nositelj skupa su Odjel za kulturu hrvatskoga jezika i
Odjel za hrvatski kao ini jezik Hrvatskoga filološkoga društva, a suorganizatori Hrvatska matica
iseljenika i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu .
Svečano otvaranje Sedmog međunarodno znanstvenog skupa Hrvatski kao drugi i strani jezik VII. HIDIS-a održano je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Sudionike skupa su u ime
organizatora pozdravili dekanica Filozofskog Fakulteta u Zagrebu prof. dr. sc. Vesna VlahovićŠtetić, ravnatelj Hrvatske matice iseljenika Mijo Marić, prof., pročelnik Odsjeka za kroatistiku
prof. dr. sc. Krešimir Mićanović, te u ime Hrvatskoga filološkoga društva i Programskoga
odbora VII. HIDIS-a prof. dr. sc. Zrinka Jelaska. Program je vodio predsjednik Organizacijskog
odbora dr. sc. Igor Marko Gligorić.
Na VII. HIDIS-u je sudjelovalo 70 domaćih i inozemnih izlagača iz 10 zemalja (Sjedinjene
Američke Države, Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Njemačka, Austrija, Češka, Italija,
Mađarska, Crna Gora i Hrvatska) s četrdesetak izlaganja, u dvjema panel raspravama te s pet
predstavljanja knjiga iz područja glotodidaktike, metodike, interkulturizma, računalne
lingvistike, filologije u užemu smislu i dr.
SUDJELOVANJE U STRUČNIM SKUPOVIMA I RADNIM SKUPINAMA
III. Forum mladih pripadnika hrvatskih manjina u organizaciji HMI Odjela za hrvatske manjine
Vrijeme održavanja: 27. - 29. rujna 2019.
Mjesto održavanja: Donja Lastva, Crna Gora
Rukovoditeljica Odjela L.K.Šimić je sudjelovala u radu III. Foruma mladih pripadnika
hrvatskih manjina u organizaciji Odjela za hrvatske manjine HMI-ja i Hrvatskog nacionalnog
vijeća iz Crne Gore , koji se održao u Donjoj Lastvi u Crnoj Gori, 27. - 29. rujna 2019. Mladi
su raspravljali o problemima identiteta mladih pripadnika hrvatskih manjinskih zajednica, a na
radionici izrađivali tematske plakate s obilježjima svoga identiteta. Organiziran je i obilazak
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Boke kotorske brodom radi upoznavanja kulturnog i duhovnog bogatstva hrvatske zajednice na
ovom području. Forumu su prisustvovali mladi iz Srbije, Italije, Mađarske, Austrije,
Rumunjske i Slovenije, predstavnice Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike
Hrvatske i HMI-ja.
L.K.Šimić je razgovarala s nazočnima o unaprjeđenju suradnje te sudjelovanju djece i mladih
u obrazovnim i drugim programima HMI-ja. Sudionici Foruma su također 27. rujna
prisustvovali otvaranju izložbe Igračka u srcu, a 28. rujna svečanom obilježavanju 15 godina
Hrvatske nastave u Crnoj Gori.
SUDJELOVANJE U RADU I NA SJEDNICAMA VIJEĆA ZA HRVATSKI ZA UČENJE
I POUČAVANJE HRVATSKOGA KAO DRUGOGA, STRANOG I NASLJEDNOG
JEZIKA
Vrijeme održavanja: 15. travnja 2019.
Mjesto održavanja: Zagreb (SDUHIRH)
Vlada RH je na sjednici održanoj 21. lipnja 2017. donijela Odluku o osnivanju Vijeća za učenje
i poučavanje hrvatskoga kao drugoga, stranog i nasljednog te imenovala članove među kojima
i L.K.Šimić kao predstavnicu HMI-ja.
Nastavno na odluke 4. sjednice, kao članica dviju radnih skupina za izradu Strategije očuvanja,
učenja, poučavanja i promicanja hrvatskoga jezika izvan Republike Hrvatske L. K. Šimić je
izradila i do dogovorenog roka predala prijedloge za Nacrt Strategije. Prijedlozi su se odnosili
na sljedeće ciljeve: Očuvanje hrvatskoga jezika te Učenje i poučavanje hrvatskoga jezika.
U organizaciji i u prostorima Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske
održana je u 2019. jedna sjednica Vijeća za učenje i poučavanje hrvatskoga kao drugoga,
stranog i nasljednog jezika. Na 5. sjednici, koja je održana 15. travnja 2019., u prvome dijelu
državni tajnik i članovi Vijeća su informirali prisutne o aktualnostima njihovih institucija u
vremenu od zadnje sjednice, dok su u nastavku raspravljali o pristiglim prijedlozima članova
radnih skupina koje je SDUHIRH objedinio u Nacrtu Strategije.
12. STRUČNO I ZNANSTVENO SAVJETOVANJE ZA LEKTORE HRVATSKOGA
KAO INOG JEZIKA (SIH)
Vrijeme održavanja: 12. i 13. srpnja 2019.
Mjesto održavanja: Zagreb, Filozofski fakultet
Rukovoditeljica Odjela L.K.Šimić sudjelovala je na dvanaestom Stručno i znanstveno
savjetovanju za lektore hrvatskoga kao inoga jezika (SIH) koje okuplja lektore hrvatskoga
jezika koji na ovome skupu imaju priliku razmjenjivati iskustva te se obrazovati slušajući
predavanja i radionice o različitim temama vezanima za nastavu inojezičnog hrvatskog.
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OSTALI PROGRAMI, SAVJETODAVNA I OSTALA DJELATNOST
Program za hrvatske škole u inozemstvu
Vrijeme održavanja: 12. - 22. rujna 2019.
Mjesto održavana: Geelong, Melbourne i Sydney, Australija
Nastavno na uspjeh radionica za učenike i seminara za učitelje u Kanadi (2017.) i SAD-u
(2018.), kao i Matičina projekta Hrvatskih dana za djecu, mladež, učitelje i roditelje u SAD-u i
Australiji (2004.-2009.), u organizaciji Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike
Hrvatske te suorganizaciji HMI-a, MZO-a, AZOO i drugih hrvatskih institucija, a na poziv i u
suradnji s diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske, učiteljima i
sveučilišnim nastavnicima hrvatskoga jezika te predstavnicima hrvatskih zajednica u Viktoriji
i Novom Južnom Walesu od 12. do 22. rujna 2019. održani su seminari i radionice za učitelje i
učenike hrvatskoga jezika i kulture. Sukladno strukturi programa i broju izvoditelja programa
koja je usuglašena na sastancima Radne skupine tijekom 2016. godine (čije su članice bile
L.K.Šimić i M. Piskulić), članovi stručnoga tima zaduženi za pripremu i provedbu seminara i
radionica bili su izv. prof. dr. sc. Lidija Cvikić s Učiteljskog fakulteta u Zagrebu i Grozdana
Lajić Horvat, dramska pedagoginja u Zagrebačkom kazalištu mladih (vanjske suradnice HMIja), Biljana Petljak Zekić, viša savjetnica za razrednu nastavu u Agenciji za odgoj i obrazovanje
te dr. sc. Milan Bošnjak, savjetnik s posebnim položajem u Središnjem državnom uredu za
Hrvate izvan RH, koordinator stručnog tima.
Program je obuhvatio oko 600 učenika i više od 30 učitelja u Geelongu, Melbourneu i Sydneyju,
a povratne informacije učitelja, učenika i njihovih roditelja potvrđuju potrebu za kontinuiranom
potporom matične države usmjerene ka unaprjeđenju učenja i poučavanja hrvatskoga jezika
izvan RH te očuvanja hrvatskoga identiteta.
SUDJELOVANJE U PROJEKTU MEĐUNARODNE SURADNJE UMJETNOST BEZ
GRANICA
Vrijeme održavanja: 17.-19. svibnja 2019.
Mjesto održavana: Vitez, Bosna i Hercegovina
Na poziv Zagrebačke županije - Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulture
rukovoditeljica Odjela L.K.Šimić je nazočila raznim aktivnostima u projektu međunarodne
suradnje „Umjetnost bez granica“ koji su zajednički realizirali Zagrebačka županija i OŠ Ivana
Benkovića iz Dugog Sela. Projekt se sastojao od niza kreativnih i edukativnih radionica za
učenike osnovnih škola u Vitezu, posjeta Katoličkom školskom centru “Petar Barbarić” u
Travniku te svečanog otvorenja izložbe „Jedinstvo različitosti“, autora akademskih umjetnika,
profesora likovne kulture u osnovnim školama Zagrebačke županija, u Galeriji Ovnak u Vitezu.
Na humanitarnoj aukciji, koja se održala nakon svečanoga otvorenja, neki od radova su se
prodavali, a novac je bio darovan Javnoj ustanovi Duga i Udruzi Betanija koje skrbe o djeci s
posebnim potrebama. Osnovni je cilj projekta pružiti potporu Hrvatima koji žive izvan
domovine, održati i osnažiti kontakt s hrvatskim narodom koji živi izvan granica, ali i
unaprijediti odnose Hrvata s pripadnicima drugih naroda i to putem umjetnosti koja, kako i sam
naziv projekta ukazuje, nema granica.
- Rad na unaprjeđenju i što neposrednijim dodirima između hrvatskih škola u inozemstvu sa
školama u Hrvatskoj. Već prijašnjih godina vrlo aktivnoj zagrebačkoj Osnovnoj školi Petra
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Preradovića, koja ima već razrađene suradničke odnose sa školom Republica de Croacia u Punta
Arenasu te hrvatskim školama u Boliviji, Paragvaju, Argentini, Peru, Belgiji, Luxemburgu,
Švicarskom, SAD-u, pomogli smo uspostaviti kontakte sa školama u svijetu, posebice onima
koje su sudjelovale u našem projektu Igračka u srcu, kako bi realizirani svoj novi projekt – film
o hrvatskim zajednicama u svijetu. Film naslova Putujući svijetom u srcu te nosim je
promoviran na proslavi Dana škole 23. svibnja 2019. u prostorima Škole, a u filmu o suradnji
hrvatskih škola s školama hrvatskoga jezika u svijetu govori i L.K.Šimić.
Osnovna škola Vladimira Nazora iz Škabrnje surađuje s Hrvatskom školom u Bostonu i Malom
školom u Buenos Airesu. U središtu povezivanja obiju škola jest jačanje hrvatskoga identiteta
kod djece i mladih koji žive i obrazuju se izvan domovine. Osnovna škola Grigora Viteza i
Dječji vrtić Iskrica provode likovni natječaj Velikani hrvatske prošlosti. Ove je godine motiv
bila poznata hrvatska književnica Marija Jurić Zagorka. Odjel pomaže u uspostavljanju
kontakata s hrvatskim školama diljem svijeta koje su pozvane na sudjelovanje u ovom
hvalevrijednom projektu. Svečana dodjela nagrada i priznanja bila je 3. prosinca 2019.
- Savjetodavna pomoć učiteljima i lektorima hrvatskoga jezika, tj. svima onima koji se bave
podukom hrvatskoga, te savjetodavna pomoć mladima u hrvatskim zajednicama, kao i svima
onima nehrvatskoga podrijetla koji su zainteresirani za učenje hrvatskoga kao inoga jezika
(tečajevi, udžbenici i sl.).
- Savjetodavna pomoć mladima u hrvatskim zajednicama, kao i svima onima nehrvatskoga
podrijetla koje zanimaju postojeće mogućnosti školovanja u Hrvatskoj, uključenje na redovne
i poslijediplomske studije, prijelazi na sveučilišta u Hrvatskoj, itd.
- Savjetodavna i organizacijska pomoć obiteljima iz hrvatskih zajednica prigodom uključenja
djece i mladeži u hrvatske škole.
- Pomoć mladeži iz Hrvatske, kao i stručnjacima, znanstvenicima prigodom organizacije
njihovih stručnih, studijskih boravaka u inozemstvu prigodom različitih skupova, natjecanja,
itd., te njihovo povezivanje s krugom hrvatske zajednice ovisno o njihovim potrebama,
stručnim profilima, itd.
- Suradnja s visokim učilištima u RH (sveučilištima, veleučilištima i visokim školama).
- Praćenje događanja u hrvatskim zajednicama na području obrazovanja, znanosti i športa, kao
i boravaka uglednih pojedinaca iz svijeta koji se bave ovim područjima te pisanje članaka o
njima (časopis Matica, Matičine mrežne stranice).
- Pisanje dopisa i tekstova za potrebe ravnatelja HMI (izlaganje na 5. susretu hrvatske dijaspore
Južne Amerike u Buenos Airesu, panel: Jezik i identitet, naslov izlaganja: Jezik kao
integracijsko sredstvo očuvanja identiteta – sedam desetljeća iskustva Hrvatske matice
iseljenika)
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ODJEL ZA MANJINE
Naziv projekta: FORUM MLADIH PRIPADNIKA HRVATSKIH MANJINA
Voditelj projekta: Marin Knezović
Vrijeme održavanja: 27. – 29. rujna 2019.
Mjesto održavanja: Donja Lastva/Tivat, Crna Gora
Tema Foruma mladih bile su dileme vezane za identitet pripadnika hrvatskih manjinskih
skupina (Mladi i identitet). Raspravljalo se o pitanjima poput onih u kolikoj je mjeri manjinski
identitet opterećenje za mladu osobu, koliko je i je li različit od identiteta Hrvata u samoj
matici, te moraju li se različiti identiteti međusobno isključivati, kao i odnos vjere i identiteta,
odnosno manjinskog i regionalnog, subetničkog identiteta i sl.
Forum je bio podijeljen na dva dijela – izlaganja sudionika i radionicu.
U sklopu Foruma, u organizaciji Odjela za školstvo, znanost i sport i Odjela za kulturu
predstavljena je i izložba „Igračka u srcu“.
Forumu su bili prisutni mladi iz Austrije, Italije, Mađarske, Rumunjske, Srbije, Slovenije i
domaćina Crne Gore (30 sudionika).
Naziv projekta: FORUM HRVATSKIH MANJINA
Voditelj projekta: Marin Knezović
Vrijeme održavanja: 29. studeni 2019.
Mjesto održavanja: Hrvatska matice iseljenika
„Povijest i identitet hrvatskih manjinskih zajednica“ bila je tema 25. Foruma hrvatskih
manjina. Na Forumu, održanom 29. listopada u organizaciji Hrvatske matice iseljenika,
sudjelovalo je više od 30 sudionika iz devet zemalja (Austrija, Crna Gora, Italija, Mađarska,
Makedonija, Rumunjska, Slovačka, Slovenija i Srbija) koji su izlagali teme vezane za
iskustvo identiteta i njegovu povijesnu ukorijenjenost u hrvatskim manjinskim zajednicama.
Cilj ovogodišnjeg Foruma bio je pokrenuti raspravu o povijesnom iskustvu hrvatskih
manjinskih zajednica. Ono je važna odrednica identiteta zajednice, nešto što ih odvaja od
drugih i čini ih posebnima. To vrijedi i za hrvatske manjinske zajednice u Hrvatskoj okolnim
zemljama..
Forum je donio zaključke vezane za navedenu temu, a u pripremi je knjiga izlaganja s Foruma
u digitalnom obliku (PDF).
Naziv projekta: SALAŠI KROZ GODINU
Voditelj projekta: Marin Knezović
Vrijeme održavanja: od 29. studenog do 20. prosinca 2019.
Mjesto održavanja: Hrvatska matice iseljenika
U suradnji s Odjelom za kulturu i Društvom vojvođanskih i podunavskih Hrvata napravljena
je izložba fotografija objekata tradicijske kulture – salaša u Bačkoj. Odjel je grafički obradio
fotografije, napravio grafičku pripremu za tisak panoa kao i tekstom opremio izloške.
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Naziv projekta: DIGITALNI MUZEJ HRVATSKOG ISELJENIŠTVA I HRVATSKIH
MANJINA
Voditelj projekta: Marin Knezović
Vrijeme održavanja: tijekom godine
Digitalizacija građe nastale u Hrvatskoj matici iseljenika od njezinog osnutka do danas.
Digitalizirana su godišta časopisa „Matica“ izašla od 1951. do 1955. Stranice časopisa su
skenirane u PDF formatu, očitane programom za optičko prepoznavanje teksta i opremljene
ključnim riječima za internetske tražilice.
OSTALE AKTIVNOSTI ODJELA
Snimanje aktivnosti Hrvatske matice iseljenika na platformi društvene mreže (Facebook live),
pisanje članaka za časopis „Matica“, povremeno uređivanje portala HMI i Facebook stranice.
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ODJEL ZA NAKLADNIŠTVO
Naziv projekta: ČASOPIS MATICA, MJESEČNA REVIJA HRVATSKE MATICE
ISELJENIKA (Zagreb, siječanj – prosinac 2019.)
Časopis Matica izlazio je kontinuirano od siječnja do prosinca 2019. i to u 10. svezaka
(uključivši dva dvobroja siječanj/veljača i kolovoz/rujan) – koji ukupno opsežu 696 stranica s
gotovo 1200 autentičnih fotografija iz života hrvatskih iseljeničkih zajednica od Sjeverne do
Južne Amerike, preko juga Afrike do Australije i Novoga Zelanda, kao i europskog susjedstva
i to od Skandinavije do Sjeverne Makedonije, uključujući svih 12 okolnih zemalja srednje i
jugoistočne Europe u kojima žive hrvatske manjinske zajednice. Časopis Matica je renomirano
periodično glasilo Hrvatske matice iseljenika koje se tiska u nakladi od 2.500 primjeraka,
formata A4. Rast troškova poštarine u četrdeset sedam zemalja svijeta nakladu časopisa stavlja
pred nove promidžbene zahtjeve – u nadi da Matičina elektronička inačica na portalu HMI-ja
na Internetu premošćuje izazove visokih troškova transporta tiskanog izdanja na udaljene
kontinente. Posrijedi je serijska publikacija magazinskog tipa koja čitateljstvu donosi obilje
sadržaja vezanih uz fenomene iseljeničkog života kroz prošlost i sadašnjost, od suvremene
mobilnosti i povratničkih tema do vijesti vezanih uz kulturno stvaralaštvo u domicilnim
višejezičnim sredinama. Tu su neizostavne reportaže iz domicilnih destinacija naših iseljenika
i pripadnika hrvatskih manjinskih zajednica. Nova rubrika posvećena Jadranskim otocima
tematski je obradila deset otočnih općina, uključujući dosege njihova iseljeništva i povratništva,
izazvavši veliki interes među čitateljima u Južnoj i Sjevernoj Americi te Australiji i Novome
Zelandu. Uvedena je i rubrika Fokus koja sustavno prati aktivnosti Središnjeg državnog ureda
za Hrvate izvan RH kao i hrvatskih diplomatskih predstavništava u svijetu. Časopis redovito
prikazuje i projekte koje realiziraju podružnice HMI-ja u Dubrovniku, Rijeci, Splitu i
Vukovaru. Časopis donosi priloge o društvenom i kulturnom djelovanju Hrvatskih katoličkih
misija u svijetu. Jedan broj primjeraka časopisa Matica šalje se besplatno na adrese zaslužnih
hrvatskih udruga, klubova, centara, misija, diplomatskih predstavništava RH, razreda hrvatske
nastave u inozemstvu, lektorata hrvatskoga jezika i kulture na stranim sveučilištima kao i
pojedinačne pretplatnike u dijaspori, ali i lokalne knjižnice u Hrvatskoj. Dokazane informativne
vrijednosti, sadržajem i grafičkom opremom Matica je jedinstven časopis namijenjen Hrvatima
u svijetu koji izlazi od g. 1951. Uz uobičajene iseljeničke, povratničke i manjinske teme časopis
u 68 godištu promovira programe Hrvatske matice iseljenika, Republiku Hrvatsku kao i
kulturne sadržaje Hrvata iz Bosne i Hercegovine, vodeći računa o ravnomjernoj medijskoj
zastupljenosti suvremenih kulturnih vrijednosti, tradicijske kulture hrvatskoga naroda, jezičnih
programa, povijesti i gospodarskih tema vezanih uz održivi povratak. Svi članci imaju kratak
sažetak na engleskome jeziku. Elektronska inačica časopisa Matica na internetu je punih 13
godina, tj. od godine 2006. Tako u digitalnom repozitoriju na web portalu HMI-ja mjesečnik
Matica ima više od 110 svezaka - što ovom jedinstvenom periodičniku nedvojbeno povećava
vidljivost na Mreži pa i čitanost u dijaspori. Digitalni repozitorij se nalazi na ovoj adresi:
https://matis.hr/casopis-matica/.
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Naziv projekta: WEB PORTAL HMI – TROJEZIČNI ELEKTRONIČKI DNEVNIK
HRVATSKE MATICE ISELJENIKA (Zagreb, siječanj – prosinac 2019.)
Matičin trojezični web portal na hrvatskom, engleskom i španjolskom jeziku virtualni je
dnevnik Hrvatske matice iseljenika, čija čitanost kontinuirano raste. Prosječno se u protekloj
godini čitanost kretala oko pedeset tisuća mjesečnih pregleda. Portal je dvostruke namjene i bez
jezične barijere naspram heterogenih hrvatskih migrantskih zajednica – poglavito onih s
udaljenih prekooceanskih odredišta naše dijaspore hispanističkoga i anglofonoga svijeta. Ta
internetska kronika s mnoštvom izvornih fotografija i audio-video sadržaja prati postignuća
naših ljudi iz iseljeništva te daje pouzdan uvid u život hrvatskih zajednica izvan RH. Ažurirani
su živopisni sadržaji vezani uz stvaralaštvo iseljeničkih udruga i klubova te manifestacija. Ali,
i obiteljskih svečanosti hrvatskih ljudi u pokretu. Portal donosi, usto, i vijesti iz više od 187
hrvatskih katoličkih misija sa svih kontinenata koje okupljaju hrvatske folklorne skupine,
pjevačke i tamburaške zborove, likovne udruge učenika i književne te prevoditeljske klubove,
sportska društva i razrede učenika hrvatske nastave u inozemstvu iz dvadesetak zemalja.
Tijekom protekle godine objavljeno je više tisuća različitih priloga. Na poseban način Matičin
portal prati razvitak karijera hrvatskih građana u inozemstvu u svim područjima ljudske
djelatnosti od umjetnosti do gospodarstva, znanosti i sporta - zalažući se za cirkulaciju migracija
naših mladih i obrazovanih ljudi te povratak u domovinu. Rubrike Matičina portala su sažeti
vodiči kroz recentnu kulturnu i društvenu stvarnost kako Hrvatske tako i njezinoga iseljeništva
(nove knjige na hrvatskom i stranim jezicima; društvene, umjetničke i kulturne manifestacije
korisne migrantskoj populaciji, atraktivne teme s iseljeničkih portala, događanja u
diplomatskim predstavništvima RH u inozemstvu, AMCA udrugama naših bivših
sveučilištaraca, vijesti iz planetarne mreže ogranaka MH i HKD Napredak i slično…). S
rubrikama interaktivnog Matičina portala vezana je i živa komunikacija na društvenim
mrežama kao što je Matičin facebook profil. Portal je poput časopisa Matica izvrsni mrežni
promotor djelovanja i aktivnosti HMI-ja, čije sadržaje na dnevnoj razini pregledavaju pripadnici
Y naraštaja, rođeni u dijaspori. Svi programi HMI-ja od škola jezika do tradicijske kulture,
natječaji, susreti u HMI-ju, nakladnički projekti, promocije i izložbe u svakome trenutku su
dostupni korisnicima. Opisi tih aktivnosti pohranjuju se u digitalnom repozitoriju tj. Arhivu
portala koji se razvija zadnja dva desetljeća. Na portalu se redovito prate i programi podružnica
HMI u Dubrovniku, Rijeci, Splitu i Vukovaru. Matičin portal sustavno prati sve aktivnosti
Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH kao i hrvatskih diplomatskih predstavništava u
svijetu. Također se ažuriraju svi sadržaji koji se odnose na hrvatske građane u inozemstvu, a
koje kreiraju pojedina ministarstva Vlade RH.
Uz portal je vezan rastući Matičin digitalni repozitorij, uključujući digitaliziranu građu svih
serijskih publikacija i knjiga HMI objavljenih u 21. stoljeću. Načitanije su na portalu stranice
elektroničkih inačica časopisa Matica i svezaka Hrvatskog iseljeničkog zbornika – koji zajedno
za sada dosežu više od 41.500 stranica i to za razdoblje od 2006. do 2019. Četiri godine, tj. od
jeseni 2015., u Matičinom digitalnom repozitoriju veliku čitanost ostvaruje i elektroničko
izdanje Leksikona hrvatskog iseljeništva i manjina, koji je na Mreži povećao vidljivost
iseljeničke dionice u ljudskome znanju na hrvatskome jeziku s 5.900 natuknica povezujući s
više ili manje informacija četrdesetak zemalja svijeta u kojima u većem broju živi naša
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dijaspora. Zanimljivo, svi sadržaji objavljeni na portalu HMI-ja su trajno ubaštinjeni budući su
bili obuhvaćeni i devetim harvestiranjem hrvatskoga weba. Sadržaj harvestiranja je dostupan
na stranici Hrvatskoga arhiva weba središnje Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu,
gdje se mogu pregledavati sadržaji pohranjeni u prethodnih osam harvestiranja
(http://haw.nsk.hr/publikacija/454/hrvatska-matica-iseljenika;
urn:nbn:hr:230:902607).
Zaključno, portal znanja o hrvatskoj dijaspori je na internetskoj poveznici: https://matis.hr/.
Naziv projekta: HRVATSKI ISELJENIČKI ZBORNIK
GODIŠNJAK HMI (Zagreb, siječanj – prosinac 2019.)

2019.,

TROJEZIČNI

Godišnjak Hrvatski iseljenički zbornik 2019. sa sažetcima na engleskom i španjolskom jeziku
ima osam tematskih cjelina – naslovljenih Znaci vremena, Kroatistički obzori, Baština,
Mostovi, Povjesnica, Duhovnost, Znanost te Nove knjige – koje se sastoje od 32 samostalna
autorska priloga. Građa je raspoređena na 436 stranica i ilustrirana s 110 fotografija, zrcaleći
recentno iseljeničko stvaralaštvo u raznim granama ljudske djelatnosti. Jezični resursi na Mreži
u otvorenom pristupu, pozitivne promjene statusa i normi hrvatskoga jezika tijekom posljednjih
četvrt stoljeća otkako je Republike Hrvatska stekla državnu samostalnost glavne su teme
odabranih 32 autora ovogodišnjega sveska Matičina ljetopisa, osvrćući se pri opisu glavne
tematike na dosege pete obljetnice uvrštenja hrvatskoga u službene jezike Europske unije – čije
izvorne govornike nalazimo na sociolingvističkoj karti svijeta na svim meridijanima.
Suvremeno iseljavanje iz više perspektiva opisali su pronicljivi istraživači iz Zagreba, Toronta
i Sydneya. Matičina serijska publikacija ima elektronsku inačicu na mreži, a u svom 64. godištu
dosegla je u digitalnom repozitoriju 28 500 stranica, njegujući potpunu tematsku i disciplinarnu
otvorenost suvremenog doba kada je svaki 35. stanovnik Zemlje međunarodni migrant. Autori
Matičina godišnjaka iz domovine i inozemstva, čija mreža okuplja tristotinjak suradnika sa svih
kontinenata, opisuju nam mozaik stvaralaštva hrvatskog iseljeništva današnjice. Matičin
godišnjak podjednako ažurno prati one ljude koji su putovanje odabrali kao stil života, migrante
raznih provenijencija na globalnim tržištima rada pa sve do naraštaja hrvatskih potomaka koji
su se afirmirali u kulturama od Aljaske do Ognjene zemlje, juga Afrike, Australije i Novoga
Zelanda kao i onih koji su svoj novi dom našli diljem Starog kontinenta. Pisci priloga u HIZ-u
2019. su renomirani publicisti sa niza prestižnih sveučilišta i kulturnih središta iz zemlje i
inozemstva. Svezak su u Zagrebu 7. veljače promovirali, u nazočnosti oko 150 posjetitelja i
brojnih medija, ravnatelj HMI-ja profesor Mijo Marić, komunikolog dr. sc. Božo Skoko s
Fakulteta političkih znanosti i kroatist dr. sc. Milan Bošnjak iz Središnjeg državnog ureda za
Hrvate izvan RH. Godišnja serijska publikacija HMI-ja dostupna je Y generaciji u otvorenom
internetskom pristupu i na stranici Hrvatskoga arhiva weba središnje Nacionalne i sveučilišne
knjižnice u Zagrebu, na internetskoj poveznici: http://haw.nsk.hr/publikacija/93/hrvatskiiseljeni%C4%8Dki-zbornik-.. Digitalni repozitorij Hrvatskog iseljeničkog zbornika je na
internetskoj poveznici: https://matis.hr/hrvatski-iseljenicki-zbornik/.
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Naziv projekta: TRIBINA HMI (Zagreb, siječanj – prosinac 2019.)
U okviru Tribine Hrvatske matice iseljenika od siječnja do prosinca 2019. održane su brojne
promocije knjiga i projekata povezanih s raznom migrantskom tematikom u Hrvatskoj i u
inozemstvu u suorganizaciji s baštinskim i nakladničkim ustanovama, te više promocija
književnih djela iz dijaspore u suorganizaciji s domovinskim književnim udruženjima u
Zagrebu, uključujući i četiri iseljeničke tematske tribine Matičina Odjela za nakladništvo,
održane u dvorani HMI-ja. Matičine tribine u prosjeku privlače oko 150 posjetitelja iz
akademske zajednica i javnog života grada Zagreba i RH. Mediji su s interesom pratili ta
promotivna događanja. Održane tematske tribine Odjela za nakladništvo obuhvaćale su: Projekt
„Povijest Hrvata i hrvatskog useljeništva u Brazil”; tribinu o ubaštinjenju književnosti Hrvata
iz Mađarske, tribina o raseljenim Varešanima i monografiji Vareša (BIH) te o hrvatskoj
zajednici iz Zapadne Australije.
a) Tribina o istraživačkom projektu „Povijest Hrvata i hrvatskog useljeništva u Brazil”,
Zagreb, 17. siječnja 2019.
Istraživački projekt „Povijest Hrvata i hrvatskog useljeništva u Brazil”, koji se provodi od 2015.
godine predstavljen je javnosti na tribini HMI-ja u Zagrebu 17. siječnja 2019. Uz dr. sc. Milana
Puha iz São Paula voditelja projekta te autora i priređivača triju projektnih izdanjā koje
tematiziraju hrvatsku zajednicu u Brazilu u nazočnosti brojnih studenata i predstavnika iz
akademske zajednice grada Zagreba i javnog života Republike Hrvatske govorili su ravnatelj
HMI Mijo Marić te povjesničari Hrvatskog instituta za povijest među kojima su bili ravnatelj
dr. sc. Gordan Ravančić i dr. sc. Darjan Godić. Tri predstavljena projektna izdanja knjigā
naslovljena su: „Hrvatska u Brazilu – iseljeničke priče i priče o useljenju”, „Hrvatska u Brazilu
do 1918: prva faza useljavanja” i „Hrvatska u Brazilu između 1918. i 1945.: druga faza
useljavanja”. Projekt je dobio financijsku potporu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan
Republike Hrvatske. Dr. sc. Milan Puh je profesor hrvatskog jezika, kulture i povijesti u Croatiji
Sacri Paulistani i u Društvu prijatelja Dalmacije u jedanaestmilijunskoj metropoli São Paulu,
gdje živi većina brazilskih Hrvata. Znanstveni je suradnik Centra za Slavenske studije
Sveučilišta savezne brazilske države Paraná na znanstvenom projektu „Kartografija slavenskih
studija u Brazilu: znanstveno-istraživački rad i njegova internacionalizacija”. Rezultati projekta
pokazuju da hrvatska zajednica u Brazilu ima između šezdeset i osamdeset tisuća ljudi. Svoj
novi dom u Brazilu Hrvati su našli pretežno u São Paolu, ali i u Rio de Janeiru, Curitibi, Rio
Grande do Sul, Belo Horizonteu, Recifeu i Braziliji. Savezna Republika Brazil najveća je
država u Južnoj Americi u kojoj se građani hrvatskih korijena dobro osjećaju i u čijem životu
sudjeluju na najkvalitetniji način, kazao je dr. Milan Puh. Brazilska je ekonomija prema BDPu osma na globalnoj razini. Jedina je država portugalskoga govornog područja u Americi i
najveća luzofonska zemlja na svijetu. Logično je stoga da su sva projektna izdanja objavljena
na hrvatskome i portugalskome jeziku. Veliki dio Brazila pripada slivu rijeke Amazone čije su
područje među prvima istraživala i slavna karlovačka braća Seljan. Tri prezentirane knjige
bave se fenomenom migracija te socijalnim, gospodarskim i političkim problemima kroz
prošlost i sadašnjost hrvatske zajednice u Brazilu.
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b) Tribina o pjesništvu Hrvata iz Mađarske, Zagreb, 5. studenog, 2019.
Književno stvaralaštvo Hrvata iz Mađarske bilo je u fokusu tribine HMI prigodom ubaštinjenja
pjesničkog opusa Josipa Gujaša Đuretina. Rezultat višegodišnjeg ubaštinjenja je knjiga Josipa
Gujaša Đuretina „Mene su ljepote ostavile“, priređivača i autora Đure Vidmarovića, koja je
predstavljena u Zagrebu 5. studenoga u organizaciji Odjela za nakladništvo. Na tribini su
nastupili ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, Matičin ravnatelj Mijo
Marić, te priređivač Đuro Vidmarović. O djelu su govorile kroatologinja prof. dr. sc. Sanja
Vulić, a u ime nakladnika Acumen d.o.o. književnica i urednica izdanja Božica Brkan. Stihove
je interpretirala dramska umjetnica Biserka Ipša, a u publici su bili studenti s Hrvatskih studija.
Po svom talentu, pjesničkom senzibilitetu i posebno književnom obrazovanju Josip Gujaš
Đuretin odvojio se od ostalih narodnosnih pjesnika u Mađarskoj, pojasnili su sudionici tribine.
Svojim stvaralaštvom postao je predvodnik u borbi za prihvaćanje suvremenih književnih
tijekova, za potpunu autonomiju književnog rada s estetskim prinosima, za pisanje bez straha i
ograničenja. Knjiga ima dvije cjeline pa se i rasprava na tribini usmjerila u tim pravcima. U
prvoj Vidmarović na književno-teorijskoj razini analizira Gujaševu nedovoljno poznatu
poetsku ostavštinu, a u drugoj analizira Gujaševe znanstvene interese vezane uz manjinski
identitet aktualiziran u Gujaševoj doktorskoj disertaciji. Recenzentice i promotorice prof. dr.
sc. Sanja Vulić i Božica Brkan, uz ino, knjigu smatraju nedvojbenim prinosom književnoteorijskoj literaturi posvećenoj vodećem hrvatskom pjesniku u Mađarskoj sredine 20. stoljeća,
širenju spoznaje o raširenosti i uporabi lokalnih govora s obje strane granice u to doba i
opravdanu želju za ubaštinjenjem Gujaševa djela u hrvatsku književnost.
c) Tribina o raseljenim Varešanima i monografiji Vareša (BIH), Zagreb, 14. studenog
2019.
Divot-izdanje „Vareš i vareški kraj kroz stoljeća”, prva monografija o tome brdskom
srednjobosanskom gradu bogatom rudom predstavljena je 14. studenoga u Hrvatskoj matici
iseljenika. O knjizi je govorio ravnatelj HMI Mijo Marić, književnik Željko Ivanković, urednik
knjige i autor teksta, urednik fotografije Mladenko Marijanović i u ime nakladnika dr. sc. Anto
Jelić, zamjenik predsjednika vareške podružnice HKD-a Napredak. Ovom kvalitetnom knjigom
– bogatoga sadržaja i magične likovnosti – autorski tim Željka Ivankovića oživotvorio je
prošlost i sadašnjost Vareša. Ova knjiga je više od zavičajne monografije, ona je pisani
spomenik od najstarijih do suvremenih naraštaja kroničara Vareša u svim granama ljudske
djelatnosti – od metalurgije do književnosti. U 65 tematskih cjelina s nadahnutim epilogom
opisani su dominantni kulturni, povijesni i gospodarski izazovi Vareša i njegove prirodne
ljepote. Predstavljanju su, uz zagrebačke Varešane, nazočili mnogobrojni predstavnici
kulturnog života Zagreba među kojima je bio i koordinator zagrebačke promocije akademik
Anto Markotić te voditelj Službe za pravni položaj, kulturu i obrazovanje Hrvata u BiH u
Središnjemu državnom uredu za Hrvate izvan RH Ivan Zeba. Promociju su putem Matičinih
internetskih medija uživo pratili brojni Varešani koji, nakon ratnog izbjeglištva, žive u 64
zemlje svijeta. Monografija na gotovo 400 stranica, popraćenih s više od 600 fotografija i
ilustracija te odgovarajućim znanstvenim aparatom, obogaćena je i dodatkom – Leksikonom
uglednih Varešana, koji je priredio Vladimir Ruf.
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d) Tribina o Hrvatskoj zajednici iz Zapadne Australije, Zagreb, 4. prosinca 2019.
Tematska tribina o hrvatskoj zajednici iz Zapadne Australije privukla je velik broj posjetitelja,
a neposredan povod je bila promocija knjige memoara autora Stjepana Asića pod naslovom
„Vapaj iz daljine, Hrvati Zapadne Australije, 1976. – 2016.“. Uz autora Asića na tribini je
nastupila recenzentica dr. sc. Rebeka Mesarić Žabčić znanstvena savjetnica s zagrebačkoga
Instituta društvena znanosti Ivo Pilar te publicist i glavni urednik Zvonimir Despot. Memoari
Vapaj iz daljine autora Stjepana Asića s višedesetljetnom australskom adresom kroz paletu
osobnih doživljaja istodobno daju i pregled o životu Hrvata iz Zapadne Australije u razdoblju
od 1976. do 2016. Opisani su izazovi migrantskog života tijekom četiri najvažnija životna
desetljeća u tuđini, uz jezične i ine barijere, a koji odražavaju složenost integracijskih procesa
izmještenih pečalbara razne provenijencije. Autor Asić, ocijenjeno je na tribini, kroz čitavu
lepezu aktivnosti autor iznosi svoju autobiografsku priču, kritički opisujući pojedinosti vlastitog
puta na vremenskoj okomici od gotovo pola stoljeća, osvrćući se na važnost podrijetla, na
(samo)potvrđivanje kroz rad, značaj domicilnog društva i migrantskih mreža kao i ostalih
društvenih veza za o(p)stanak - malog čovjeka daleko od zavičaja. Kroz autorov pripovjedački
izričaj zapažaju se detalji zapažene karijere gospodarstvenika i političara, koji je svojim radom
spojio sve tijekove hrvatsko-australskog života. Kao inicijator, osnivač, član upravnih odbora i
pokretač mnogih aktivnosti i udruga važnih za očuvanje hrvatskog identiteta u Zapadnoj
Australiji, autor se susreće i surađuje s nekoliko generacija australskih Hrvata. Kao
najučinkovitije za hrvatsku zajednicu Zapadne Australije istaknute su aktivnosti Hrvatskog
narodnog vijeća za Australiju i Hrvatskog svjetskog kongresa, čiji je Asić bio predsjednik od
2012. do godine 2016. Poseban obol aktivnostima Asić je dao i kao član Savjeta Vlade RH za
Hrvate izvan RH, kao jedan od trojice zastupnika iz Australije. Tribina je potakla živu diskusiju
među nazočnim povratnicima iz Australije, koji su čestitali autoru na zanimljivoj kronološkoj
knjizi o aktivnostima hrvatske zajednice Zapadne Australije.
Naziv projekta: SURADNJA S HRVATSKIM MEDIJIMA U SVIJETU
Suradnja s hrvatskim medijima u svijetu kontinuirana je djelatnost Odjela za nakladništvo HMI.
Tako su za hrvatske časopise i novine, radio satove i hrvatske web portale u iseljeništvu tijekom
dvanaest mjeseci 2019. priređivani prilozi s područja kulture, znanosti i umjetnosti te društvenih
događanja. Pri izboru tema glavni je cilj bio predstaviti relevantna društvena, kulturna zbivanja
iz domovine. Prikupljane su fotografije, bibliografska građa i drugi korisni izvori prve vrste
poput preslika dokumenata. Tekstovi su objavljivani u sljedećim časopisima i listovima:
Zajedničar (Pittsburgh); Hrvatske novine (Željezno & Beč) ; Hrvatski glasnik (Budimpešta) ;
Hrvatska riječ (Subotica) Živa zajednica / Lebendige Gemeinde/portal ŽZ (Frankfurt); Korijeni
(Slovenija); elektronički časopis Gaudeamus, AMCA Toronto; web portal Feniks i portal
Hrvatski glas Berlin (Njemačka) i Most/The Bridge glasilo HKM London, itd. Odjel ima
intenzivnu suradnju s najčitanijim dvojezičnim internetskim portalom Studia Croatica - Revista
de estudios politicos y culturales (Buenos Aires) kao i trima argentinskim radijskim
programima Croacia en mi corazón, Croacias totales i Bar croata. Nadalje, pozornost se
posvećivala prezentiranju reprezentativnih kulturnih i društvenih zbivanja iz hrvatskih
zajednica sa svih kontinenata u medijima i informativnim servisima u RH (Hina, Ika, dnevni
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listovi, tjednici, HRT, Glas Hrvatske, Culturnet – dnevni bilten kulturnih zbivanja Ministarstva
kulture RH, lokalni mediji…). Posebno vrijedi istaći da je Odjel za nakladništvo HMI-ja
tijekom protekle godine nastavio suradnju s hrvatskim elektroničkim medijima u svijetu poput
Hrvatskog radijskog programa – SBS, koji se emitira preko australske državne multikulturalne
medijske kuće Special Broadcasting Service – SBS.
Naziv projekta: SURADNJA S KNJIŽEVNIM IMANIFESTACIJAMA U RH
Odjel za nakladništvo HMI redovito surađuje s književnim manifestacijama u Hrvatskoj i
predstavlja iseljeničke autore, vezano za sudjelovanje hrvatskih pisaca iz dijaspore u
programima domaćih manifestacija elitne književnosti poput Goranova proljeća i sl. Ove je
godine manifestaciju za mlade pjesnike pratila skupina učenika iz Gradišća.
Naziv projekta: PROJEKT HRVATSKE KNJIGE IZVAN HRVATSKE U SASTAVU
MANIFESTACIJE NOĆ KNJIGE 2019., Zagreb 23. travnja 2019.
Odjel za nakladništvo HMI sudjelovao je osmi put za redom u manifestaciji nacionalnog
karaktera Noći knjige osmišljenim trodijelnim programom – prezentacije hrvatskih autora iz
Vojvodine i promocijom nove knjige Tomislava Žigmanova iz Subotice „Vivisekcije
književnosti - vojvođanske i ine teme hrvatske“ te izložbom časopisa hrvatskih manjina Srednje
i Jugoistočne Europe, upriličenima u Zagrebu 23. travnja 2019. Uz autora, knjigu su predstavili
recenzenti prof. dr. sc. Vinko Brešić s Odsjeka za kroatistiku zagrebačkoga Filozofskoga
fakulteta te profesor Mirko Ćurić, predsjednik Ogranka Društva hrvatskih književnika
slavonsko-baranjsko-srijemskoga. Knjiga je tiskana u nakladi Istarskoga ogranka Društva
hrvatskih književnika Pula i Hrvatskoga akademskog društva - Subotica. Nagrađeni pisac,
pjesnik, esejist te političar Žigmanov u svojoj 15 autorskoj knjizi na gotovo 200 stranica piše o
suvremenim vojvođanskim piscima, i to o Anti Vukovu, Matiji Molceru, Milovanu Milkoviću,
Mirku Kopunoviću, Marku Kljajiću, Vojislavu Sekelju, Stipanu Bašiću Škrabi, Lazaru
Franciškoviću, Petku Vojniću Purčaru, Zvonku Sariću, Lazaru Novakoviću, Drašku Ređepu,
Draganu Muharemu i ostalima. Tribinu je pratila izložba tridesetak novijih knjiga spomenutih
pisaca. Posebno se raspravljalo o sudbini književnog stvaralaštva i života Ivana Kujundžića,
Ante Jakšića i Balinta Vujkova. U susjedstvu Republike Hrvatske, pa tako i u Republici Srbiji,
nastajao je i nastaje i danas zanimljiv dio korpusa hrvatske književnosti kojeg – zaključeno je
– valja kontinuirano predstavljati čitateljima u matičnoj kulturi. Pitanje kritičke i znanstvene
recepcije ovih knjiga još je aktualnije za nas u matičnoj zemlji i matičnoj literaturi jer do njihova
pozicioniranja u književni hrvatski korpus bez takvih aktivnosti uopće ne može doći. Upravo
zato je ova knjiga s tridesetak ogleda vrijedan napor i prilog kritičkom sagledavanju književnih
djela iz Vojvodine i tako mogućem upućivanju na njihovo mjesto s obzirom na književnu
produkciju na hrvatskome jeziku u Vojvodini.
Nadalje, u sklopu ovogodišnje, osme Noći knjige, upriličena je i izložba časopisa hrvatskih
manjina Srednje i Jugoistočne Europe. Među njima se osmišljenom uredničkom koncepcijom i
bogatim sadržajem isticao tjednik Hrvata u Mađarskoj „Hrvatski glasnik“ koji, kao i njegovu
internetsku inačicu, uređuje Branka Pavić Blažetin. Raznovrsnošću tematskih cjelina i
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grafičkom preglednošću pozornost je plijenila i subotička „Hrvatska riječ“ v. d. glavne i
odgovorne urednice dr. sc. Jasminke Dulić. Novinsko-izdavačka ustanova „Hrvatska riječ“
djeluje punih 17 godina, a najvažnije izdanje je spomenuti informativno-politički tjednik
„Hrvatska riječ“ s dosad objavljenih 835 brojeva. U sunakladništvu sa Zavodom za kulturu
vojvođanskih Hrvata dosad je izdala više od 70 knjiga, a izdaje i časopis za kulturu i umjetnost
„Nova riječ“. Podsjetimo kako su među tridesetak časopisa hrvatskih manjina Srednje i
Jugoistočne Europe najstarije „Hrvatske novine“, tjednik koji uređuje publicist Petar Tyran, a
već 109 godina objavljuje Hrvatsko štamparsko društvo iz Željeznoga u Austriji. Naraštaji
čitatelja koji danas žive od Gradišća do zapadne Mađarske i oko slovačke Bratislave
doživljavaju ih kao važan društveno-komunikacijski medij. Pridružuje im se i „Tjednik
Gradišćanskih Hrvatov“, koji izlazi pod geslom 'Sloga je moć', a koji se može smatrati
prvorazrednim kulturnim dobrom gradišćanskih Hrvata i hrvatskoga naroda uopće. Hrvatska
matica iseljenika zahvaljuje organizatorima Noći knjige što redovito afirmiraju knjižnu i
časopisnu produkciju Hrvata izvan Republike Hrvatske na više načina u raznih nakladnika.
Glavni organizatori Noći knjige, kojima se pridružuju knjižnice i organizacije u kulturi poput
Matice, su: Zajednica nakladnika i knjižara Hrvatske gospodarske komore, NSK u Zagrebu,
Knjižnice grada Zagreba, Udruga za zaštitu prava nakladnika – ZANA, Knjižni blok –
Inicijativa za knjigu, portal za knjigu i kulturu Moderna vremena Info te Hrvatska udruga
školskih knjižničara.

SUNAKLADNIŠTVO: HRVATSKI PISCI IZ MAĐARSKE
Hrvatska matica iseljenika pružila je potporu tiskanju knjige sabranih djela hrvatskoga pisca iz
Mađarske - Josipa Gujaša Đuretina u izdanju nakladničke kuće Acumen d.0.0. Naime, Književnik i
povjesničar Đuro Vidmarović je 40 godina istraživao opus pjesnika i znanstvenika pripadnika Hrvata u
Mađarskoj Josipa Gujaša-Đuretina, koji je kao 40-godišnji profesor u Budimpešti prerano umro 1976.
Na 320 stranica, knjiga naslovljena po stihu - lajtmotivu iz pjesnikove predsmrtne pjesme Mene su
ljepote ostavile, podijeljena je u dvije cjeline. U prvoj, priređivač i autor s književno-teorijskoga motrišta
analizira Gujaševo nedovoljno poznato moderno poetsko djelo u sklopu korpusa hrvatskoga pjesništva
u Mađarskoj, te njegove znanstvene interese razrađene u Gujaševoj doktorskoj disertaciji vezanoj uz
identitetske izazove vlastite manjinske zajednice u Mađarskoj. Zanimljiva je onodobna Gujaševa
suradnja s hrvatskim književnikom iz matične zemlje Milivojem Slavičekom te nepoznata arhivska i
filološka ostavština koju je Vidmaroviću ustupila, sada također pokojna, Gujaševa supruga Vera
Grunčić. Fokusirajući se na životno djelo ovog hrvatskog intelektualca iz Mađarske Vidmarović
fantastično uočava, taj pjesnik i znanstvenik zacrtat će nov pravac narodnosnoj poeziji, obračunavajući
se sa starim i okoštalim shvaćanjima, lomeći opterećenost tradicijom i strahove zbog mogućeg
modernizma. Pritom je i sam bio slaman. (...) Bio je svjestan da narodnosno pjesništvo stagnira u nekoj
svojoj historijskoj čahuri, da zaostaje za suvremenim tijekovima, kako madžarske, tako i jugoslavenske
poezije. Sažeto, teoretičari književnosti Hrvata u Mađarskoj pjesništvo Josipa Gujaša Džuretina
smatraju najznačajnijom pojavom od 1918. godine do danas. Svoje prve pjesme objavio je početkom
1960-ih godina na stranicama tamošnjih Narodnih novina. U antologiji U kolo, objavljenoj prije točno
pola stoljeća u Mađarskoj, zastupljen je s 24 pjesme od kojih će veći dio ući u Gujaševu posthumno
objavljenu zbirku pjesama „Povratak u Podravinu“ (1977), inače prvu objelodanjenu knjigu u
književnosti Hrvata u Mađarskoj za olovnih vremena od 1945. godine naovamo. Nadalje, drugi dio ove
Vidmarovićeve knjige donosi ranije i sada prvi put objavljene Gujaševe pjesme, što u izvornome a što
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u transkribiranome obliku. Recenzentice su prof. dr. sc. Sanja Vulić i književnica Božica Brkan.
Nedvojbeno, riječ je o studioznom sintetskom prinosu književnoj i književno-teorijskoj literaturi
posvećenoj vodećem hrvatskom pjesniku u Mađarskoj sredine 20. stoljeća. Knjigu sabranih djela Josipa
Gujaša Đuretina (1936. - 1976.) s književno-teorijskom analizom priređivača Đure Vidmarovića su
2019. financijski poduprli Ministarstvo kulture RH i Hrvatska matica iseljenika, otrgnuvši tako
zaboravu život i djelo ovog istaknutog intelektualca, pripadnika hrvatske manjinske zajednice u
Mađarskoj.
SUNAKLDNIŠTVO S CENTROM ZA ISTRAŽIVANJE HRVATSKOG ISELJENIŠTVA –
ZBORNIK RADOVA S ZNANSTVENOGA SKUPA
Hrvatska matica iseljenika u svojstvu suorganizatora skupa pružila je potporu pripremi i tiskanju
zbornika radova s 3. Hrvatskog iseljeničkog kongresa, kao i potporu tiskanju zbornika radova „Hrvatska
politička emigracija u 20. stoljeću“, koji je već lektoriran i u grafičkoj pripremi za tisak, koji se očekuje
u prvoj polovici ove godine. Naime, HMI je u kratkom vremenskom razdoblju imala dva velika
znanstvena skupa s kojih je planirano tiskanje zbornika radova. Riječ je o 3. Hrvatskom iseljeničkom
kongresu; te Međunarodnoj konferenciji „Hrvatska politička emigracija u 20. stoljeću“. Troškovi
pripreme (lekture i grafičkog oblikovanja) Zbornika radova s Međunarodne konferencije „Hrvatska
politička emigracija u 20. stoljeću“ već su podmireni. Ostali dio radnih zadataka vezanih uz tisak s
troškovima treba podmiriti glavni organizator Centar za istraživanje hrvatskog iseljeništva za skup koji
je u suorganizaciji s HMI održan 21. i 22. veljače 2019. Sudionici konferencije bili su ugledni
povjesničari, politolozi i sociolozi koji su kroz prezentaciju rezultata svojih istraživanja ukazali na dosad
neobrađene dijelove iz burne i često puta tragične povijesti hrvatskog iseljeništva u borbi za opstanak
daleko od domovine. Zbornik će biti koristan studentima kao i cijeloj akademskoj zajednici i najširoj
javnosti za daljnja istraživanja društvenih i kulturnih procesa hrvatskog iseljeništva vezanih za očuvanje
i razvijanje hrvatskog nacionalnog, vjerskog i kulturnog identiteta u inozemstvu. Jedan od razloga za
organiziranje ove konferencije bila je činjenica da je hrvatska politička emigracija, kroz političke
stranke, pokrete te istaknute pojedince u iseljeništvu, imala važnu ulogu u društveno političkim
događajima koji su se odigrali u Hrvatskoj u dvadesetom stoljeću. Hrvatska politička emigracija u
periodu između 1945. – 1990. u zahtjevnim i teškim okolnostima aktivno je djelovala i nastavila s
širenjem ideje o pravu hrvatskog naroda na slobodnu i demokratsku Republiku Hrvatsku.

Naziv projekta: SURADNJA S FESTIVALOM POVIJESTI - KLIOFEST, Zagreb, 14. 17. svibnja 2019.
U fokusu 6. Kliofesta, uz recentnu povijesnu tematiku, bili su etnokulturni identiteti opisani u
knjizi Hrvati u Boki kotorskoj koja je u suorganizaciji Odjela za nakladništvo HMI-ja
promovirana 15. svibnja u Zagrebu. Kliofest, festival povijesti, tradicionalno organizira
inicijator prof. dr. sc. Damir Agičić, Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti s
partnerskim obrazovnim i baštinskim institucijama kojima se zadnje dvije godine priključila i
HMI u prostorima NSK u Zagrebu, čiji se dobro posjećeni program odvijao od 14. do 17.
svibnja 2019. Knjiga autorskog dvojca dr. sc. Marijete Rajković Ivete i Matije Dronjića pod
naslovom „Hrvati u Boki kotorskoj: Migracije, svadbeni običaji, identiteti“ plod je
jedinstvenoga trogodišnjeg projekta Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Instituta za
etnologiju i folkloristiku i Kulturno zavičajnog udruženja „Napredak“ iz Gornje Lastve pod
nazivom „Terensko istraživanje običaja, napjeva i plesova u selu Gornja Lastva i drugim
naseljima tivatskog i kotorskog zaljeva u Boki kotorskoj“ uz potporu HMI-ja. Etnografska
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građa prikupljena je u desetak lokaliteta: Gornja Lastva, Donja Lastva, Tivat, Perast, Mrčevac,
Bogdašići, Muo, Kavač, Prčanj, Donji Stoliv, Gornji Stoliv, Dobrota i Lepetane. Knjigu je
objavila ugledna izdavačka kuća Srednja Europa. Uz autore o knjizi je govorila jedna od
vodećih hrvatskih etnologinja te recenzentica izdanja prof. dr. sc. Milana Černelić.
Usredotočivši se na obradu zatečene bogate etnografske građe autori u knjizi koja opseže 184
stranice donose inovativnu interpretaciju dviju tematskih odrednica - migracija i svadbenih
običaja, opisujući njihove odraze na suvremene markere identiteta Hrvata u Boki kotorskoj.
Uvodni dio knjige donosi pregled kulturne baštine hrvatskog stanovništva u Boki kotorskoj s
naglaskom na dosadašnja etnološka istraživanja na koja upozorava voditeljica cijelog projekta
M. Černalić, dok Marija Božinović Mihaliček opisuje domaćina predmetnoga terenskoga
istraživačkog projekta Kulturno zavičajno udruženje „Napredak“, dokazanog čuvara baštine i
kulturne tradicije Gornje Lastve. U ime KZU „Napredak“ zagrebačkoj svečanosti nazočila je
arhitektica Marija Nikolić, koja je prigodom obraćanja potvrdila golemi značaj knjige za
predmetnu zajednicu. Program su pratili i studenti iz hrvatskog iseljeništva koji studiraju u
Zagrebu na Croaticumu. Kruna 6. Kliofesta je dodjela nagrada povjesničarima, održana u NSK
u Zagrebu 17. svibnja 2019. Nagrada „Jaroslav Šidak“ koja se dodjeljuje inozemnim
historiografima pripala je ove godine povjesničaru i kroatistu iz Mađarske prof. dr. sc. Dinku
Šokčeviću.
Naziv projekta: AŽURIRANJE ELEKTRONIČKE BAZE LEKSIKONA HRVATSKOG
ISELJENIŠTVA I MANJINA
Baza Leksikona hrvatskog iseljeništva i manjina sustavno se ažurira i dopunjuje još od objave
njegova elektroničkog izdanja. Zaprimali smo tijekom 2019. godine dopune više od stotinu
natuknica, koje su čitatelji upućivali uredništvu – kako bi se priveo kraju rad na tiskanom
izdanju Leksikona, nadamo se do sredine 2020. Rukopis Leksikona hrvatskog iseljeništva i
hrvatskih manjina opsega je 1120 stranica na koje je razvrstano 5.900 natuknica, koje su dio
dvostruko veće baze podataka od 12.500 natuknica. Ideju o Leksikonu je afirmirao književnik
Hrvoje Hitrec i članovi UO HMI. Tiskano izdanje Leksikona bit će više od bibliofilskog izdanja
budući da hrvatska leksikografija tek djelomično obrađuje iseljeništvo. U projekt su, uz Institut
„Ivo Pilar“ i HMI, kao suradničke institucije bili uključeni i Leksikografski zavod 'Miroslav
Krleža' te NSK iz Zagreba. Sudjelovale su i ostale relevantne institucije iz RH i inozemstva
koje su bile u mogućnosti pripomoći visokoj razini izvedbe ovog zahtjevnog projekta. U
provedbi je konceptualno upravljao konzultantski enciklopedički tim sastavljen od
kompetentnih znanstvenika, a voditelj cijelog projekta je ravnatelj Instituta društvenih znanosti
„Ivo Pilar“ prof. dr. sc. Vlado Šakić, a njegova je zamjenica dr. sc. Ljiljana Dobrovšak, izvršna
urednica. Iz HMI na projektu su, uz ravnatelje i članove UO naše ustanove, autorski surađivali:
V. Kukavica, H. Salopek, D. Šimurina Šoufek i B. Bezić Filipović.
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ODJEL ZA MARKETING I PROMOCIJU
Naziv projekta: PROMOCIJA&PR 2019. god.
Vrijeme održavanja: kroz godinu
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 ostvario planirani prihod
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 je prihodio i kroz najam multimedijalne dvorane HMI,
te najam prostora, za sada već po svome dobrom radu poznatom Klub Matis te poslovnom
prostoru Euroadriji. Cilj najma osim prihodovanja 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 2019.
godini, planirane aktivnosti su u cijelosti ostvarene a temeljan zadaća je nastaviti s promotivnim
radom zbog kojeg je Odjel utemeljen.
Odjel za marketing i promociju je ciljano obavljao i sve radnje na promociji i PR projekata
HMI-ja te svih događanja. Uz podršku i suradnju s odjelima HMI-ja, bio je nositelj realizacije
projekta.
Naziv projekta: VEČERNJAKOVA DOMOVNICA
Mjesto održavanja: Njemačka – Bad Homburg
Vrijeme održavanja: ožujak 2019.
Projekt je to kojim se okuplja veliki broj hrvatskih iseljenika koji žive u Europi. Nazočnost
HMI, tom prigodom iznimno je bitna, a cilj nam je bio kao medijski pokrovitelj promovirati
projekte i rad HMI. Kroz Odjel za marketing sudjelovali smo u samoj organizaciji u domovini
te radnim sastancima u Bad Homburgu, komunicirali s hrvatskim iseljenicima o trenutačnim
događanjima s ciljem bolje suradnje s domovinom.
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Naziv projekta: PROMOCIJA RADA HMI-ja
Vrijeme održavanja: kroz godinu
Mjesto održavanja: Crna Gora, Brač
Promocija naših projekata diljem hrvatskih zajednica u suorganizaciji sa lokalnim
zajednicama. Organizacija tribine na temu iseljeništvo i domovina, te promocija časopisa i
web portala te naše marketinške ponude.
Naziv projekta: IZBOR NAJLJEPŠE HRVATICE U NARODNOJ NOŠNJI IZVAN RH
Vrijeme održavanja: lipanj 2109
Mjesto održavanja: BIH, Tomislavgrad
PR i promocija projekta Izbor za najljepšu Hrvaticu u narodnoj nošnji Hrvata izvan RH,
Tomislavgradu u suradnji sa Odjelom za kulturu .
Naziv projekta: KULTURNO VJERSKA BAŠTINA HRVATA BiH
Vrijeme održavanja: studeni 2109.
Mjesto održavanja: BIH, Jajce
HMI je bio partner projekta i organizator te nositelj promocije i PR-a, a posao je odrađen u
suradnji sa lokalnom zajednicom i udrugama.
Naziv projekta: VEČER POVRATNIKA 2019.
Vrijeme održavanja: studeni, 2019.
Mjesto održavanja: Zagreb
HMI je bio suorganizator večeri te aktivno sudjelovao u organizaciji i PR objavama.
Naziv projekta: BRENDING HRVATSKA 2019.
Vrijeme održavanja: listopad
Mjesto održavanja: Zagreb
HMI je bio organizator projekta i domaćin a kroz Odjel je odrađena i promocija.
Naziv projekta: DRUGA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O ISELJENIČKOM
TURIZMU
Vrijeme održavanja: svibanj
Mjesto održavanja: Split
HMI je bio partner u projektu, član organizacijskog odbora te medijski pokrovitelj
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Naziv projekta: POSLOVNI SUSRET G2 – 2019.
Vrijeme održavanja: studeni
Mjesto održavanja: Zagreb
HMI je partner u projektu ali je bi nositelj panela o hrvatskoj modi – Pokažimo svijetu što
imamo.
Naziv projekta: KONCERT KLAPE JADRAN IZ TIVTA
Vrijeme održavanja: prosinac 2019.
Mjesto. HMI, Zagreb
Odjel je bio nositelj organizacije koncerta i božićnog druženja HMI-ja

IZRADA NOVIH MARKETINŠKIH PAKETA SUKLADNO MODERNIM
ZBIVANJIMA I RAZVOJU KOMUNIKACIJA TE IZRADA MARKETINŠKOG
MATERIJALA: BROŠURA, PROMOTIVNIH MATERIJALA, ROLL-UP, POP-UP I
SLIČNO…
Vrijeme održavanja: kroz godinu
Mjesto održavanja: Zagreb
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INFORMACIJSKI ODJEL ZA ISELJENIŠTVO
Naziv projekta: PROSLAVA 125. OBLJETNICE OSNIVANJE HRVATSKE BRATSKE
ZAJEDNCE U AMERICI
Voditelj projekta: Mirjana Piskulić
Vrijeme održavanja: 21. – 23. rujna 2019.
Mjesto održavanja: Pittsburgh, SAD
Hrvatske bratska zajednica u Americi svečano je u Pittsbughu proslavila svoju 125. obljetnicu
utemeljenja. Proslavi je iz Republike Hrvatske nazočila predsjednica RH Kolinda Grabar
Kitarović, izaslanik predsjednika Vlade RH ministar vanjskih i europskim poslova Gordan
Grlić Radman i drugi uzvanici te izaslanstvo HMI na čelu s ravnateljem Mijom Marićem a
kojeg je još sačinjavalo voditeljica ureda ravnatelja Lana Šaš i rukovoditeljica Informacijskog
odjela za iseljeništvo Mirjana Piskulić.
Misno slavlje u crkvi svetog Nikole kojim je započela svečanost, uz koncelebraciju
mnogobrojnih svećenika i biskupa iz Pittsburgha Davida Allena Zubika, predvodio je kardinal
Blaise Cupich, američki kardinal hrvatskog porijekla.
Svečanom ručku koji je slijedio pridružili su se i gradonačelnik Pittsburgha William Perduto
kao i kongresmen Mike Doyle. Ravnatelj Mijo Marić je tom prilikom održao govor. A i
sutradan na otvaranju 25. konvencije HBZ-a obratio se nazočnima.
Odjel je intenzivno s Glavnim uredom HBZ surađivao u višemjesečnim pripremama koje su
prethodili ovoj proslavi.
M. Piskulić je za Ured Predsjednice sastavila opsežnu bilješku o freskama Maksimilana Vanke
koje se nalaze u crkvi svetog Nikole u Pittsburghu. Bilješka je cijelosti ušla u mapu s
materijalima za službeni put PRH-e, a dio teksta je predsjednica RH Grabar Kitarović prenijela
na svoj službeni Twitter račun.
Uoči događanja, ravnatelj Mijo Marić s članovima izaslanstva posjetio je Glavni ured HBZ-a
te se sastao se s čelnicima HBZ-a glavnim predsjednikom Edwardom Pazom, zamjenikom
predsjednika Franjom Bertovićem i glavnom rizničarkom Bernadette Luketich Sikaras.
Naziv projekta: ORGANIZACIJA
ISELJENIČKIH SKUPINA

TURNEJA

I

NASTUPA

HRVATSKIH

Voditelj projekta; Mirjana Piskulić
Vrijeme održavanja: 3. – 13. srpnja 2019.
Mjesto: Republika Hrvatska
U suradnji s Hrvatskom maticom iseljenika na turneji po Hrvatskoj bila je Folklorna grupa
„Mladi Hrvati“ iz Melbournea. U skupini je bilo ukupno 67 sudionika, a bila je specifična jer
je imala 17 mladih obitelji s ukupno 32 djece od kojih je 26 mlađe od 12 godina. Većina djece
je prvi put posjetilo Hrvatsku zbog čega je organizacija turneje zahtijevala poseban pristup.
Nakon što je sastavljen plan puta, Odjel je rezervirao hotelske sobe i autobusa a troškove je
skupina platila direktno. HMI je preuzeo rezervaciju i plaćanje ulaznica, izleta i nekoliko
obroka sredstvima koje je skupina uplatila HMI.
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Turneja je započela s prijamom u HMI na kojem je goste pozdravio ravnatelj Mijo Marić.
Slijedio je iznimno topli prijam kod predsjednice RH Kolinde Grabar Kitarović koji je dao
poseban značaj cijelom projektu.
Sudjelovanjem na Đakovačkim vezovima i zajedničkim nastupom s HFS „Zadarski tanac“ na
otvorenju „Noći punog miseca“ u Zadru sklopljena su nova prijateljstva. Važno je napomenuti
da sve aktivnosti koje su uključene u turneju imale su cilj da svi sudionici što više upoznaju
odnosno ponesu sa sobom uspomene na sveopće vrijednosti hrvatske baštine koje će kasnije
pridonijeti održavanju njihovog hrvatskog identiteta. Da je cilj postignut potvrđuju i video
prilozi koje su sudionici svakodnevno objavljivali na svojoj facebook stranici, a i poruke koje
je Odjel primio po njihovom povratku u Melbourneu. M. Piskulić i predsjednica FG Mladi
Hrvati Suzy Horvat izradili su prilagođeni dnevnik za djecu u kojem su kroz čitanje, vlastite
zapise ili bojanje bilježili svoje dojmove o viđenom i doživljenom.
Uspjeh turneji je pridonijela i dobra suradnja s relevantnim ustanovama i pojedincima koji su
pokazali razumijevanje i otvorenost prema radu s hrvatskim iseljenicima. Turneja je bila i
medijski popraćena.
Ukupni troškovi turneje iznosili su 421 954,00 kuna.
Ovim programom HMI je pridonijela jednom od ciljeva Strategije o odnosima RH s Hrvatima
izvan RH koji kaže: “Republika Hrvatska će nadograđivati ovaj odnos kroz poticanje
povezivanja udruga i kulturnih institucija iz Republike Hrvatske s udrugama i institucijama
Hrvata izvan Republike Hrvatske i istih međusobno.“
Naziv projekta: OBILJEŽAVANJE 30. OBLJETNICE PJESME „NE DIRAJTE MI
RAVNICU“
Voditelji projekta: Mirjana Piskulić i Tatjana Rau
Vrijeme održavanja: svibanj 2019.
Mjesto održavanja: Zagreb
Na Dan grada Zagreba i Dan branitelja grada Zagreba 30. svibnja 2019.održao se veliki koncert
Miroslava Škore povodom 30. obljetnice njegove pjesme ”Ne dirajte mi ravnicu” koja je
odigrala veliku ulogu u vrijeme Domovinskog rata te postala svojevrsnom himnom vojnika,
izbjeglica a i da danas je još uvijek mnogih iseljenika.
Na prijedlog Odjel a u suradnji s programom HR Glasom Hrvatske, pozvane su iseljeničke
skupine da u vremenu prije koncerta pošalju video snimke svojih izvedbi pjesme. Stizali su
prilozi iz cijeloga svijeta te su objavljivani na društvenim mrežama GH i HMI. Prvi je stigao iz
Vancouvera gdje se održavao 42. hrvatski folklorni festival Zapadne Kanade. Nakon mise, na
kojoj je sudjelovalo preko 400 sudionika odjevenih u narodne nošnje, predvođeni TOKS-om
izveli su Ravnicu.
Goran Kačurov, voditelj HFA “Kralj Tomislav” iz Aucklanda pridružio se proslavi s dva
priloga. Slijedili su prilozi Ženke klape “Val” iz Buenos Airesa, Klape “Astoria” iz New Yorka,
tamburaša iz Kruševa pokraj Mostara. T.S. “Ekipa” iz Schaffhausena, Njemačka, Ženskog
zbora “Lastavice” iz Berlina, Klape “Croatia” iz Muenchena, HFA “Vukovar” iz Sydneya.
Folklorni ansambli u Australiji, “Mladi Hrvati”, “Hrvatska loza” i “Kralj Tomislav” iz
Melbourna zajedno sa HFA “Lado” iz Geelonga iskoristili su zajednički koncert i napravili su
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svoj prilog. Pridružio se i Jerry Grcevich, iz Pittsburgha koji je bio napravio aranžman pjesama
i Josip Brkić iz Vancouvera. Slijedili su još mnogi prilozi.
Spotovi su se velikom brzinom dijelili po mnogim društvenim mrežama. Veliki broj pozitivnih
primjedbi komentara potvrdili su da je projekt jednako emocionalno doživljen unutar i izvan
granica Lijepe Naše. Miroslav Škoro se na koncertu zahvalio svim iseljenicima na trudu.
SUDJELOVANJE U STRUČNIM SKUPOVIMA, SAVJETODAVNA I OSTALA
DJELATNOST
Voditelj: Mirjana Piskulić
PRILOZI ZA MATICU I HRVATSKI ISELJENIČKI ZBORNIK
M. Piskulić je za MATICU i Hrvatski iseljenički zbornik napisala slijedeće priloge:
-Posveta zaljubljenicima u otok Silbu, MATICA 12
- Jedinstvena i respektabilna fraternalistička organizacija , MATICA 10
- Vraćaju se kući laste!, MATICA 8-9
- Ne dirajte mi ravnicu, MATICA 6
- Više od 200 izvođača na slavljeničkome koncertu, MATICA 1
- Dvostruki jubilej HBZ-a , Hrvatski iseljenički zbornik 2020
POMOĆ MLADIMA
Vrijeme održavanja: veljača – lipanj
Mjesto održavanja: Zagreb
Iako je od svojih malih nogu član HBZ folklorne skupine sveti Juraj iz Cokeburga kod
Pittsburgha gdje je naučio pjevati mnoštvo hrvatskih pjesama, Marku Luketichu Kochisu, kao
i mnogim pripadnicima njegove generacije u sličnoj situaciji, bio je potreban tečaj hrvatskog
jezika da bi se njime mogao aktivno služit.
Stoga je odlučio na Croaticumu u Zagrebu upisati početni ljetni tečaj hrvatskog jezika i kulture.
S obzirom da je ovo bio prvi put da je duže boravio u Hrvatskoj, Odjel je sudjelovao u
pripremama za njegov dolazak kao i organizaciju njegova boravka u Hrvatskoj.
Primjerice:
Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO napravio je izuzetak i omogućio ovom
mladom iseljeniku sudjelovanje u svakodnevnim probama s plesnim ansamblom, a ZFA dr.
Ivana Ivančana vježbanje i sviranje s njihovim tamburaškim orkestrom.
Isto tako je sudjelovao na koncertu Miroslava Škore na proslavi 30. obljetnice pjesme „Ne
dirajte mi ravnicu“.
Markove objave na društvenim mrežama pratili su mnogobrojni vršnjaci a komentari su
pokazali veliko mladih zanimanje za duljim boravkom u Hrvatskoj i učenjem hrvatskog jezika.
Međutim, poteškoće na koje se nailazi pokazuju da nije to jednostavan put. Dvije su se ukazale
i prije dolaska.
1) Tečaj na Croaticumu traje tri i pol mjeseca a turistička viza u Hrvatskoj tri. Ni jedna putnička
agencija ne izdaje povratnu zrakoplovnu kartu na period duži od trajanje te vize. Zahtjev za
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boravak u RH bi se mogao podnijeti u diplomatsko-konzularnim predstavništvima RH, ali je
uvjet imati potvrdu o upisu na tečaj. Međutim, ona se izdaje studentima tek po dolasku u
Hrvatsku i oni zahtjev tek onda predaju u MUP.
2) Pravo na smještaj u studenskom domu imaju samo oni polaznici tečaja koji su dobili
stipendiju Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH. Naći smještaj na četiri mjeseca
pokazalo se izuzetno teško, što bi za nekoga tko nema rodbine ili poznatih u Zagrebu mogla biti
nepremostiva prepreka.
KONFERENCIJA: POVRATNIŠTVO I EKONOMSKI RAZVOJ
Vrijeme održavanja: 12. studenoga 2019.
Mjesto održavanja: Hrvatska matica iseljenika
Međunarodna znanstvena konferencija „Povratništvo i gospodarski razvoj“ održavala se u
organizaciji Zaklade Konrad Adenauer, Znanstvenog zavoda Hrvatskih studija Sveučilišta u
Zagrebu, Instituta za migracije i narodnosti, Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar i Hrvatske
matice iseljenika.
M. Piskulić je sudjelovala u panelu „Hrvati – povratnici: izazovi i perspektive“ s izlaganjem na
temu „Povratnici iz Australije“. Ostali sudionici panela bili su Tomislav Čopa, Don Markušić
i Marko Sunić, a moderator je bila dr. Katica Jurčević .
U svom izlaganju M. Piskulić je iznijela svoja iskustva iz diplomatskog rada u Australiji, istakla
kako se računa da je u Hrvatskoj oko 5000 povratnika iz Australije, a da od izvan europskih
zemalja redovito najveće doznake stižu od australskih iseljenika. Govorila je kako povratništvo
nigdje nije jednostavan postupak pokrijepivši tvrdnju rezultatima istraživanja o povratništvu
australske dijaspore. I u Australiji postoje mnogobrojne prepreke i predrasude kod
zapošljavanja povratnika tako da se njih čak 67% odlučuje ponovno iseljavati jer njihovo
međunarodno iskustvo nije cijenjeno.
Naglasila je kako se uvijek govori o povratnicima ne računajući da su mnogi, a većinom djeca
povratnika, useljenici koji dolaze u njima nepoznato okruženje te često se mnogi teško
prilagođavanju što uvelike utječe na odluke mladih obitelji o povratku.
Izlaganje je održano na engleskom jeziku.
POSJET GLAVNE TAJNICE I RIZNIČARKE HBZ-a HRVATSKOJ
Hrvatska matica iseljenika u sklopu suradnje s Hrvatskom bratskom zajednicom organizira
protokolarni i ostali program za njihove čelnike tijekom njihovog boravka u Hrvatskoj
Povodom boravka u Hrvatskoj (23. studenog – 4. prosinca) Bernadette Luketich Sikaras Odjel
je dogovorio i realizirao 17 susreta s dužnosnicima i čelnicima raznih institucija kao i
pojedincima. Organizirao je i njeno sudjelovanje na koncertu Ansambla narodnih plesova i
pjesama Hrvatske LADO u Novskoj prigodom kojeg je gđa Luketich Sikaras uručila Ansamblu
zahvalnicu i čestitku HBZ-a za njihovu 70. obljetnicu osnivanja. Na otvorenju Adventa na
Prekrižju susrela se s predsjednicom RH Kolindom Grabar Kitarović, a s predstavnicima
Humanitarne udruge fra Mladen Hrkač“ u Institutu za tumore povodom blagdana svetog Nikole
uručila darove oboljeloj djeci.
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POMOĆ ISELJENICIMA I POVRATNICIMA
Povratnici iz Australije koji primaju australsku socijalnu mirovinu plaćaju porez u Republici
Hrvatskoj iako ga nisu obvezni plaćati. Odjelu se obraćaju mnogi pojedinci tražeći pomoć u
podnošenju molbe Poreznom uredu za rješenje o oslobađanju obveze plaćanja poreza.
Nedavnim promjenama koje je australska vlada uvela za stjecanje socijalne mirovine povećao
se broj zahtjeva za pomoć.
Povratnicima je trebala pomoć i kod upisa djece u osnovnu školu i vrtić i te njihovog upisa u
maticu rođenih i knjigu državljana RH.
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ODSJEK ZA INFORMATIČKI SUSTAV
Mjesto: Zagreb
Vrijeme: kroz godinu
Voditeljica: Ivana Dvorneković, dipl.ing
Obavljeni su poslovi redovnog održavanja računala i opreme, te nabava i instalacija novih.
Obavljena nadogradnja postojećih računala u hardware smislu. Zbog dugog čekanja prilikom
otvaranja dokumenata, interneta i ostalog na svim računalima potrebna je bila izmjena diskova
na istima i povećanje radne memorije.
Nadogradnja mrežne infrastrukture / server ormar. Nadograđena je trenutna mrežna oprema (2
stara preklopnika) koji su zaduženi za distribuciju mrežnih podataka (pristup na zajedničko I
internet te printeri na mreži). Oprema koja je bilau funkciji je zastarjela I povremeno je stvarala
probleme u radu. Nadogradnjom su se također dobile i nove brzine pristupa zajedničkom i
osigurao stabilniji rad mreže.
Iskazana je suglasnost o potrebi uključivanja u postupak javne nabave licenci za korištenje
Microsoftovih softverskih proizvoda I usluga. Postupak je tek u pripremi.
Nabavljen je novi računalni (knjigovodstveni) program za potrebe računovodstva Libusoft
d.o.o). Uspostavljeno je slanje i primanje usluge e-računa.
Redovito su na dnevnoj bazi održavane i ažurirane web stranice www.matis.hr kao i Facebook
profil HMI.
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PODRUŽNICE HRVATSKE MATICE ISELJENIKA
PODRUŽNICA DUBROVNIK
Naziv projekta: IZLOŽBA „ORLANDO I SVETI VLAHO“
Voditelj projekta: Nano Vlašić, Valter Kožul, Maja Mozara
Vrijeme održavanja: 30. siječnja 2019.
Mjesto održavanja: Dubrovnik, Kazalište Marina Držića
Udruga Festa Dubrovnik, Dubrovačka udruga likovnih umjetnika i Hrvatska matica iseljenika
organizirali su u predvorju Kazališta Marina Držića izložbu pod nazivom ”Orlando i sveti
Vlaho”. Povjesničar umjetnosti Marin Ivanović podsjetio je kako Udruga Festa djeluje već 18
godina te kako se ove godine obilježava 600 godina od postavljanja Orlandovog stupa.
Voditeljica dubrovačke podružnice Hrvatske matice iseljenika Maja Mozara poručila je kako
je zadatak Matice očuvanje baštine i kulture, ali je isto tako iskazala zadovoljstvo što je izložba
posvećena upravo Jagodi Lasić preminuloj slikarici iz Vojvodine. Valter Kožul je zahvalio
Udruzi Festa te Hrvatskoj matici iseljenika na suradnji. Na izložbi su sudjelovali: Mišo
Baričević, Mirica Dubčić, Nikola Nino Dubčić, Marijan Fragić, Vedran Grabovac, Maja
Kovačević,
Valter
Kožul, Loren
Ligorio, Pero
Skvrce, Miro
Stamatović, Josip
Škerlj te Veronika Šulić. Uz domaće nazočili su i dubrovčani koji žive izvan domovine a za
festu su došli u rodni kraj.
Naziv projekta: PROSLAVA KANDELORE U STONU 2019.
Voditelj projekta: don Miljenko Babaić, Maja Mozara
Vrijeme održavanja: 2. veljače 2019.
Mjesto održavanja: Ston
Svake godine pa tako i ove nazočila sam proslavi Kandelore u Stonu. Među ostalim programima
služena je sveta misa gdje su pročitane sve čestitke iz iseljeništva koje su upućene Stonjanima
i štovateljima sv. Vlaha. Također je to prilika susresti se s iseljenicima koji u vrijeme Feste sv.
Vlaha borave u svom zavičaju.
Naziv projekta: PROSLAVA SV. VLAHA 2019. U GRADU I ISELJENIŠTVU
Voditelj projekta: Maja Mozara
Vrijeme održavanja: 3. veljače 2019.
Mjesto održavanja: Dubrovnik
Kao prethodnih, tako i ove godine, u organizaciji Hrvatske matice iseljenika Dubrovnik upućuju
se čestitke u iseljeništvo našim sugrađanima i štovateljima sv. Vlaha. Čestitke upućuju
dubrovački biskup, gradonačelnik i župnik župe sv. Vlaha iz Stona. Jednako tako iseljenici
uzvraćaju čestitke u Dubrovnik i Ston, koje budu pročitane na Kandeloru ispred crkve sv. Vlaha
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na Stradunu. Također se tom prigodom upriliči susret s mnogim iseljenicima koji u vrijeme
Feste borave u Gradu.
Naziv projekta: „SVETI TRIPUN“ SURADNJA S HRVATIMA BOKE KOTORSK
Voditelj projekta: HGD CG, Tripo Šubert
Vrijeme održavanja: 9. veljače 2019.
Mjesto održavanja: Kotor, Bečići
9. veljače je održana tradicionalna pučka svečanost pod nazivom Tripundansko veče. Hrvatsko
građansko društvo Crne Gore je obnovilo ovu priredbu uz pomoć HRT i Hrvatske gospodarske
komore. Tripundansko veče se organiziralo prije rata u Kotoru u okviru svetkovine Sv. Tripuna.
U proslavi sudjeluju brojni gosti i uzvanici iz političkog javnog i gospodarskog života
Republike Hrvatske i Crne Gore.
Sutra dan nakon Tripundanske večeri u kotorskoj katedrali se služi sveta misa sa svim
tradicionalnim programima. U svojstvu voditeljice podružnice HMI Dubrovnik nazočila sam
proslavi sv. Tripuna.
Naziv projekta: „VEČERNJAKOVA DOMOVNICA U BAD HOMBURGU“
Voditelj projekta: Stipe Puđa
Vrijeme održavanja: 23. ožujka 2019.
Mjesto održavanja: Bad Homburg
U njemačkom gradu Bad Homburgu održana je finalna večer dodjele nagrada Večernjakova
domovnica na kojoj je upriličen izbor najpopularnijih Hrvata i Hrvatica u raznim područjima
djelatnosti u hrvatskom iseljeništvu: sportu, glumi, glazbi, znanosti, manekenstvu itd.
I ove godine kao i svih prethodnih nazočila sam Večernjakovoj domovnici u Bad Homburgu
budući je Grad Dubrovnik prijatelj grada Bad Homburga. Prilika je to susresti se sa mnogim
iseljenicima koji žive i rade u Europi, te na taj način ostvariti suradnju s njima.
Naziv projekta: SUSRET S HRVATIMA WIESBADENA
Voditelj projekta: Vesna Ljiljanić, Maja Mozara
Vrijeme održavanja: 24. ožujka 2019.
Mjesto održavanja: Weisbaden
U Wiesbadenu je održan sastanak s predstavnicima ogranka Hrvatske kulturne zajednice na
kojem se razgovaralo o dosadašnjoj suradnji kao i o budućim zajedničkim projektima. Uz radni
dio, delegacija iz Dubrovnika je nazočila i na sv. misi te se susrela s Hrvatima iz tog dijela
Njemačke. Domaćini su upriličili i razgledanje grada Wisebadena. Dubrovačka lokalna
televizija Libertas TV snimila je reportažu o Hrvatima u Wiesbadenu.
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Naziv projekta: SUSRET HRVATA ITALIJE I PROSLAVA SV. LEOPOLDA U
PADOVI
Voditelj projekta: Duška Madunić, Maja Mozara
Vrijeme održavanja: 5. svibnja 2019.
Mjesto održavanja: Padova
Hrvatska zajednica u Venetu i Hrvatska matica iseljenika - podružnica Dubrovnik upriličili su
u Padovi trinaesti po redu susret Hrvata Italije i proslavu blagdana sv. Leopolda. Dvodnevni
program počeo je koncertom Glazbe "Ston" i klape "Stina" iz Ploča, dok je u nedjelju služena
Sveta misa koju je predvodio don Josip Barišić, župnik župe sv. Nikole iz Čilipa.
Susretu u Padovi uz brojne Hrvate koji žive u Italiji i hodočasnike iz domovine i iseljeništva
nazočili su predstavnici hrvatskih veleposlanstava iz Rima i Svete Stolice, generalna konzulica
iz Trsta, kao i konzuli te predstavnici hrvatskih udruga u Talijanskoj Republici.
Na susretu su sudjelovali i načelnik općine Ston Vedran Antunica i direktorica Turističke
zajednice Ston Fani Slade. Glazbenici iz Stona i Ploča nastupili su u prepunoj crkvi u svetištu
sv. Leopolda i oduševili sve prisutne.
Naziv projekta: KOMEMORACIJA ZA POK. VOJVOĐANSKU SLIKARICU
JAGODU LASIĆ
Voditelj projekta: Maja Mozara
Vrijeme održavanja: 20. svibnja 2019.
Mjesto održavanja: Dubrovnik
Hrvatska matica iseljenika podružnica Dubrovnik organizirala je komemoraciju za preminulu
Jagodu Lasić, slikaricu iz Vojvodine s kojom je surađivala dugi niz godina. Komemoracija je
upriličena u prostorima Matice gdje su uz rodbinu nazočili brojni prijatelji i i kolege umjetnici.
Prije komemoracije upriličena je sveta misa za pokojnu Jagodu Lasić u dominikanskoj crkvi u
staroj gradskoj jezgri koju je predvodio dominikanac fra Nikola Mioč.
Naziv projekta: IZLOŽBA „ POČETAK KRAJA“ NIKOLE VUJANIĆA HRVARSKOFRANCUSKOG UMJETNIKA I DIZAJNERA
Voditelj projekta: Maja Mozara
Vrijeme održavanja: 21. svibnja 2019.
Mjesto održavanja: Dubrovnik
U atriju palače Sponza otvorena je izložba hrvatsko-francuskog umjetnika, dizajnera Nikole
Vujanića pod nazivom „Početak kraja“. Izložba je rezultat suradnje dubrovačke podružnice
Hrvatske matice iseljenika, Umjetničke galerije Dubrovnik i JU Rezervata Lokrum, a uz
potporu Državnog arhiva u Dubrovniku, Grada Dubrovnika, Dubrovačko-neretvanske županije
i Turističke zajednice Grada Dubrovnika.
Izložba je posvećena planeti Zemlji, njezinoj ljepoti, ali i opasnostima koje joj prijete
onečišćenjem. Priređena povodom Međunarodnog dana biološke raznolikosti (22. svibnja),
Europskog dana parkova (24. svibnja) te Svjetskog dana zaštite okoliša (5. lipnja).
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Nikola Vujanić, dizajner po struci, hrvatski iseljenik, rođen u Splitu, živi i radi u Parizu i koristi
umjetničko ime „Niko Neki“.
Naziv projekta: TEMATSKO PREDAVANJE NA DUBROVAČKOM SVEUČILIŠTU
Voditelj projekta: Maja Mozara
Vrijeme održavanja: 22. svibnja 2019.
Mjesto održavanja: Dubrovnik
Hrvatsko-francuski umjetnik i dizajner Nikola Vujanić održao je stručno predavanje ne temu
zaštite okoliša i opasnostima koje prijete planeti Zemlja profesorima i studentima dubrovačkog
sveučilišta. Također se u izlaganju osvrnuo i na svoj životni put, govorio je o svojim uspjesima
i životnim borbama izvan granica domovine. Na kraju dugog i zanimljivog predavanja studenti
i profesori su postavljali zanimljiva pitanja na koje je Nikola Vujanić s velikim zadovoljstvom
odgovarao.
Naziv projekta: DJECA IZ BOKE KOTORSKE U DUBROVNIKU I OSOJNIKU
Voditelj projekta: Maja Mozara
Vrijeme održavanja: 22. lipnja 2019.
Mjesto održavanja: Dubrovnik, Osojnik
Djeca iz Boke Kotorske posjetili su Dubrovnik i Osojnik. KUD Sv. Juraj Osojnik i ove je
godine u Osojniku organizirao 8. Mali festival folklora i baštine. U ovogodišnjem bogatom
programu malih folkloraša uz domaćine su nastupile i gostujuće skupine a među njima i
folkloraši Hrvatske škole iz Kotora. Djeca su u pratnji svojih mentora razgledali Dubrovnik uz
pratnju lokalnog vodiča koji im je pokazao sve ljepote Grada. Organizator je podružnica
Hrvatske matice iseljenika Dubrovnik uz potporu Turističke zajednice Grada Dubrovnika.
Naziv projekta: SUSRET ISELJENIKA
Voditelj projekta: Maja Mozara
Vrijeme održavanja:16. kolovoza 2019.
Mjesto održavanja: Dubrovnik
Više od deset godina Hrvatska matica iseljenika Dubrovnik ljeti organizira „Susret iseljenika“.
Kroz taj projekt Dubrovčani iz New Yorka počeli su pomagati rodni kraj, davanjem novčanih
priloga bolesnima i socijalno ugroženima, te sudjelujući u obnovi sakralnih objekata. „Susret
iseljenika“ danas okuplja brojne pripadnike dijaspore ne samo iz SAD-a, već iz cijelog svijeta.
To je, uz humanitarnu važnost događaja, ujedno prigoda za druženje, međusobno upoznavanje,
razmjenu iskustava i dogovaranje suradnje. Nakon uvodnih riječi Maje Mozare, okupljene je
pozdravila predstavnica Društva Dubrovčana u New Yorku Noris Penezić Boccanfuso koja je
prikupljene novčane priloge namijenila Dubrovčanima u potrebi Ivani Švarc i Orsatu
Ivankoviću te crkvi sv. Vlaha u Stonu. Gospar Frano Sesjak iz Njemačke donirao je novac za
liječenje i rehabilitaciju mlade Konavoke Nine Đivanović. Druženje je bilo prigoda za obnovu
uspomena na prve susrete kad su dubrovački Njujorčani počeli pomagati potrebite sugrađane i
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donirati novac za obnovu sakralnih objekata. U tome su im potporu pružili Grad Dubrovnik i
Dubrovačko-neretvanska županija.
Naziv projekta: OTVARANJE GALERIJE SLIKA HRVATSKE DIJASPORE FRA
RAFAEL ROMIĆ U SPLITU
Voditelj projekta: Voditelj projekta: Maja Mozara
Vrijeme održavanja: 22. kolovoza 2019.
Mjesto održavanja: Split
Voditelj programa Voditelj projekta: Maja Mozara U Splitu je krajem kolovoza svečano
otvorena Galerija slika hrvatske dijaspore fra Rafael Romić, u Franjevačkom samostanu svetog
Ante na Poljudu. Dubrovački franjevac fra Rafael je, kao veliki štovatelj umjetnosti prepoznao
bogatstvo koje imamo među umjetnicima u iseljeništvu pa je godinama skupljao njihove
radove. U organizaciji HMI Dubrovnik imao je već dvije izložbe iz svoje vrijedne zbirke u
Dubrovniku, a također i predstavljanje njegovih knjiga. Dio njih je već bio izložen u HMI
Dubrovnik, bio je prebačen u Split gdje fra Rafael od nedavno živi. Uređenje postava je
posredstvom HMI Split vodio Branko Franchesci, ravnatelj Galerije umjetnina u Splitu, koji je
govorio na otvorenju i izrazio zadovoljstvo što je imao prilike sudjelovati u ovom projektu.
Osim njega nazočnima su se obratili fra Bernardin Škunca, ali i sam inicijator i skupljač zbirke
fra Rafael Romić zahvalivši voditeljicama podružnica Hrvatske matice iseljenika Split i
Dubrovnik, Branki Bezić Filipović i Maji Mozara na svekolikoj pomoći oko realizacije ovog
projekta, a jednako tako i fra Anti Bilokapiću. Otvaranje Galerije slika iz hrvatske dijaspore
„fra Rafael Romić“, ujedno i samostanske multimedijalne dvorane organizirale su dvije
najjužnije podružnice.
Naziv projekta: HUMANITARNA POMOĆ ZA LJEČENJE BOLESNOG DJEČAKA U
PADOVI
Voditelj projekta: Ant Gašpar, Maja Mozara
Vrijeme održavanja: 12. listopada 2019.
Mjesto održavanja: Padova, Dubrovnik, Zagreb
Zbog zatajenja oba bubrega maleni Ivan iz Čakovca na dijalizi je od rođenja. Zbog primarne
bolesti razvila mu se i bolest iskrivljenih kostiju, a lani u veljači u Padovi su mu uspješno
presadili bubreg mame Kristine. Ivanovo tijelo odlično ga je prihvatilo, no treba se i dalje
redovito kontrolirati. A supružnici Sabol, Kristina i Dražen, čestiti su ljudi koji su cijeli svoj
život stavili na raspolaganje potrebama bolesnog Ivana. Hitnu akciju za prikupljanje novčanih
sredstava za Ivana iz Čakovca odradila je Hrvatska zajednica u Padovi i Hrvatska matica
iseljenika podružnica Dubrovnik u suradnji sa 24 sata.
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Naziv projekta: PREDSTAVLJANJE KNJIGE ANE ŠORETIĆ IZ GRADIŠĆA
Voditelj projekta: Maja Mozara
Vrijeme održavanja: 27. rujna 2019.
Mjesto održavanja: Dubrovnik
Promocija knjige „ Ki nosi, ne prosi“ gradišćanskohrvatske autorice održana je u podružnici
Hrvatske matice iseljenika u Dubrovniku. U glazbenom dijelu programa nastupili su članovi
grupe J.U.J., Josip Čenić, Jutta Binder -Schoretits i Ulli Rancz. U svojem programu
prezentirali su dalmatinske i gradišćanskohrvatske pjesme, a također i autorske kompozicije
Josipa Čenića, utemeljitelja i voditelja bečke grupe „Dubrovački kavaljeri.”
Ana Šoretić rođena je u Cogrštofu/Zagersdorfu, malom selu u Gradišću blizu mađarske granice.
Pjesnikinja je, novinarka, dugogodišnja suradnica ORF-a, urednica na radiju i televiziji.
Voditeljica je dijecezanskoga ureda za PR u biskupiji Željezno – Eisenstadt. Trideset godina
je autorica i redateljica „Kazališne grupe Cogrštof“. Piše pjesme, prozu, drame i umjetničke
monografije. Izdala je ukupno devetnaest izdanja, a bavi se i prevođenjem. U rujnu ove godine
dobila je prvu nagradu na Međunarodnim književnim danima „Sipar“ u Mošćenićkoj Dragi u
Istri na kojim je sudjelovalo 14 književnika iz pet zemalja. Članica je austrijskog PEN-kluba
od 1994. godine.
Naziv projekta: „KI NOSI NE PROSI“ PREDSTAVLJANJE KNJIGE U TRSTENOME
Voditelj projekta: Maja Mozara
Vrijeme održavanja: 28. rujna 2019.
Mjesto održavanja: 28. rujna 2019.
U Trstenome je predstavljena knjiga „ Ki nosi, ne prosi“ gradišćanskohrvatske autorice Ane
Šoretić. U glazbenom dijelu programa nastupili su članovi grupe J.U.J., Josip Čenić, Jutta
Binder -Schoretits i Ulli Rancz. U svojem programu prezentirali su dalmatinske i
gradišćanskohrvatske pjesme, a također i autorske kompozicije Josipa Čenića, utemeljitelja i
voditelja bečke grupe „Dubrovački kavaljeri.” Pred brojnom publikom u Trstenome, gostima
se obratio načelnik općine Antun Bošković koji je zahvalio na divnom programu.
Nakon službenog dijela druženje s Hrvatima iz Austrije nastavilo se dalje uz pjesmu u ugodnom
raspoloženju.
Naziv projekta: OKUSI TRADICIJE I PREDSTAVLJANJE KNJIGE "Blatska trpeza“
Voditelj projekta: Maja Mozara
Vrijeme održavanja: 11. listopada 2019.
Mjesto održavanja: Dubrovnik
U programu koji je organizirala HMI podružnica Dubrovnik s Blatskim fižulima te Turističkim
zajednicama Dubrovnik i Blato predstavljana je knjiga "Blatska trpeza" autora Rade Kaštropila
te prezentacija i degustacija tradicionalnih blatskih slastica sa naglaskom na Blatsku lumbliju.
Uz autora na predstavljanju je govorila predstavnica Blatskhi fižula ustanove u kulturi (Ivana
Sardelić) koja je obrazložila poveznicu gastronomije i iseljeništva te predstavnica Turističke
zajednice općine Blato (Maja Šeparović) koja je najavila program 8. Dana blatske lumblije na
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kojem će se uz tradicionalne blatske slastice predstaviti i slastice otoka Korčule. Gastronomija
i autohtoni, tradicionalni kolači dio su povijesti koji može povezati Dalmaciju, naše otoke i naše
iseljeništvo. Iseljenike iz područja Dalmacije u većem broju slučajeva povezuje jedna tragična
okolnost, a to je da su se u većini slučajeva iseljavali iz neimaštine i skoro pa da se može reći
potrebe za preživljavanjem. U tim vremenima velike neimaštine kada su materijalna dobra bila
nedostupna za ponijeti jedino što im je preostalo ponijeti u nepoznati daleki svijet bili su okusi,
mirisi i uspomene na svoj rodni kraj. Pa je tako velik dio njih i ponio i uspomene na jela koji su
ih vraćali u djetinjstvo i u mjesta u kojima su odrasla. Odlazeći nadali su se boljem životu i
nadali se da neće zaboraviti mjesto iz kojeg su otišli. Među mnogobrojnim uspomenama i
sjećanjima ponijeli su i sjećanje na blatsku lumbliju, njen okus i miris.
Naziv projekta: IZLOŽBA „ZAČARANA ŠUMA“
Voditelj projekta: Maja Mozara,
Vrijeme održavanja: 19. studenoga 2019.
Mjesto održavanja: Dubrovnik
Izložba „Začarana šuma„ otvorena je 19. studenoga u galeriji podružnice Hrvatske matice
iseljenika u Dubrovniku. Svoje radove izložili su: Emil Bobanović Ćolić, Vedran Grabovac,
Jasmina Runje, Josip Škerlj i Nada Zec Ivanović. Vedran Grabovac je izložio tri ptice-skulpture
u drvu. Jasmina Runje predstavila se sa četiri crteža u tušu na papiru, Nada Zec Ivanović izložila
je tri diptiha – ulja na platnu, Emil Bobanović Ćolić četiri rada u tehnici akril na papiru, a Josip
Škerlj izložio četiri rada akril na platnu. Na otvorenju izložbe govorio je prof. dr. sc. Antun
Karaman, ujedno autor , a okupljene je pozdravila voditeljica podružnice u ime domaćina.
Naziv projekta: IZLOŽBA „URESI BOŽIĆA“
Voditelj projekta: Maja Mozara
Vrijeme održavanja: 7. prosinca 2019.
Mjesto održavanja: Dubrovnik
Slikari Dubrovačke udruge likovnih umjetnika u suradnji s Gradom Dubrovnikom i Hrvatskom
maticom iseljenika podružnica Dubrovnik inspiraciju za ovu izložbu su našli u nadolazećim
blagdanima. Ujedno je otvaranje izložbe bila prigoda da Hratska matica iseljenika zahvali
svojim sugrađanima, iseljenicima i novinarima na suradnji u proteklih godinu dana.
Naziv projekta: NOVOGODIŠNJI POZDRAVI ČESTITKE IZ ISELJENIŠTVA
Voditelj projekta: Maja Mozara
Vrijeme održavanja: prosinac 2019.
Mjesto održavanja: Dubrovnik
HMI podružnica Dubrovnik došla je na ideju da se video čestitkom za Novu godinu obrate
Dubrovčani iz iseljeništva svojim sunarodnjacima a program je dogovoren s lokalnom Libertas
televizijom. Branka Bezić je tijekom službenog puta po Južnoj Americi snimila na terenu
iseljenike s područja Dubrovnika i prevela njihove govore za potrebe titlovanja. Ostale
iseljenike snimit ćemo tijekom prosinca. Sve će biti emitirano na Libertas TV tijekom dočeka
nove godine u izravnom prijenosu sa Straduna.
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PODRUŽNICA RIJEKA
Naziv projekta: TRIPUNDANSKI DANI – DANI BOKELJA U RIJECI
Član organizacijskog tima: Dejan Miculinić
Vrijeme održavanja: 01-21.02.2019.
Mjesto održavanja: Rijeka, različite lokacije
U organizaciji Hrvatske bratovštine „Bokeljska mornarica 809“ iz Rijeke, te više suorganizatora
među kojima je i Hrvatska matica iseljenika - Rijeka, povodom blagdana Svetog Tripuna,
zaštitnika Kotora, zajednica Bokelja u Rijeci svečano je nizom događanja građanima Rijeke
pokazala dio svoje tradicije i baštine.
Bogat program ove višednevne manifestacija započeo je 01.02. u jutarnjim satima, otvorenjem
izložbe grupe autora, “Bokeljska mornarica i Kolo svetog Tripuna, tisućljetna tradicija
Bokeljskih Hrvata“, na riječkom Korzu ispred zgrade poglavarstva Grada Rijeke.
U popodnevnim satima u Gradskoj vijećnici prof. Ljubica Štambuk održala je predavanje na
temu „Nadbiskup Andrija Zmajević u djelima don Gracije Brajkovića“, te je prikazan film o
Bokeljskoj mornarici.
Program je nastavljen 09.02. Svetom misom predvođenom kotorskim biskupom Mons. Ilijom
Janjićem, čitanjem loda Svetom Tripunu i plesom Kola Svetog Tripuna u izvedbi članova „
Hrvatske Bratovštine Bokeljska mornarica 809“ iz Rijeke.
16.02. održana je „Bokeljska noć“ a 21.02. u dvorani „Circolo“ Zajednice talijana u Rijeci
održan je koncert pod nazivom «Svetom Tripunu s ljubavlju» u izvedbi Kluba mladih
bokeljskih glazbenika, polaznika Glazbene akademije te Glazbene škole Ivan Matetić
Ronjgov. Koncert su pripremile i postavile prof. Paola Radin i prof. Borjana Pantelić Skladany.
Naziv projekta: DANI ISELJENIKA OTOKA UNIJA
Voditelj projekta: Dejan Miculinić
Vrijeme održavanja: 18-20.07.2019.
Mjesto održavanja: Unije
12. Dan iseljenika Unija proveden je u organizacijskoj suradnji Hrvatske matice iseljenikaRijeka, VMO Unija, Grada Malog Lošinja i TZ Malog Lošinja.
Program je započeo u četvrtak 18.07. sa revijalnom dječjom malonogometnom utakmicom, te
otvorenjem izložbe dječjih radova izrađenih u Kreativnoj radionici Ive Mavrović, u
prostorijama Mjesnog odbora Unije.
Slijedećeg dana, 19. 07. u večernjim satima, program je nastavljen na rivi sa vrlo popularnim
natjecanjem, „Unijskoj alki“, verziji alke sa kariolama u kojoj je sudjelovalo 12 parova
natjecatelja. U nastavku večeri otvorena je u Galeriji Torač, izložba starih fotografija
sakupljenih od autorice Silvane Peroš, pod nazivom “Tovar - od davnina vridan prijatelj
Unijana“„ posvećena važnoj ulozi koju su imali magarci u životu otoka kroz njegovu povijest.
Na sam Dan iseljenika, 20. 07., cjelodnevni program započeo je 18. kros utrkom po unijskoj
plaži u kojoj je sudjelovalo 70-ak djece podijeljene u četiri dobne skupine. U večernjem satima
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otvorena je još jedna izložba, Etnografske zbirke obitelji Karniš, na prvom katu Galerije Torač,
a potom je održan revijalno glazbeni program uz nastup „Tu i tamo Banda“.
Sudjelovanjem u obilježavanju Dana iseljenika pridružili su se i gradski vijećnici grada Malog
Lošinja predvođeni gradonačelnicom Anom Kučić te predstavnik Hrvatske matice iseljenika
koji su prigodnim pozdravnim riječima ukazali na značaj manifestacije za iseljene i domicilne
unijane.
Naziv projekta: DAN ISELJENIKA OTOKA SUSKA
Voditelj projekta: Dejan Miculinić
Vrijeme održavanja: 28.07.2019.
Mjesto održavanja: Susak
Dan iseljenika otoka Suska, tradicionalna manifestacija i najznačajniji dan u godini kako za
lokalno stanovništvo tako i za iseljene Susćane koji se na otok vraćaju tijekom ljeta svake
godine održao se prema davno utvrđenom terminu, posljednje nedjelje mjeseca srpnja, ove
godine 28.07.
Pod utjecajem izuzetno nepovoljnih vremenskih prilika koje su na trenutke prijetile da se većina
predviđenih programa odgodi, program je započeo u jutarnjim satima svečanom svetom misom
u crkvi Sv. Nikole, gdje je na kraju mise u svečanom ambijentu povodom obilježavanja „Dana
iseljenika“ pjevač Đani Maršan izveo svoju poznatu domoljubnu pjesmu “Bože čuvaj
Hrvatsku“. Nakon druženja sa iseljenicima na trgu ispred crkve, predstavnici grada Malog
Lošinja i HMI te njihovi gosti uputili su se u Donje selo, gdje je u prostorijama
„Malonogometnog kluba iseljenika“ program nastavljen prigodnim pozdravnim riječima
domaćina, predsjednice Mjesnog odbora Susak, Marije Rudić, iseljenice povratnice,
gradonačelnice grada Malog Lošinja, Ane Kučić, predstavnika Hrvatske matice iseljenika te
Maje Markovčić Kostelac, izvršne direktorice Europske agencije za sigurnost mora.
U popodnevnim satima, umjesto predviđenih sportskih natjecanja za djecu na plaži održano je
natjecanje u robotici u lokalnoj školi. Najbolji natjecatelji su od Hrvatske matice iseljenika
dobili medalje a sva djeca prigodne poklone. U popodnevnim satima zbog jakih pljuskova
odustalo se od prezentacije autohtonih proizvoda otoka kao i prezentacije jela lokalnih
ugostitelja. Iznenadni pljusak pred sam početak nastupa folklorne skupine mladih iz SAD-a i
otoka umalo je doveo do otkazivanja i izvedbe tradicionalnog susačkog plesa, djela programa
za koji se povratnici danima pripremaju i koji privuče najveću pažnju okupljenih, ali je unatoč
laganoj kišici ipak održan.
U nastavku večernjeg programa nastup Đanija Maršana je zbog upornih pljuskova umjesto na
otvorenoj pozornici održan unutar Kluba iseljenika što je u ambijentu malog zatvorenog
prostora dovelo do sjajne interakcije izvođača i publike te u konačnici fešte koja će se zasigurno
još dugo pamtiti na otoku.
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Naziv projekta: DAN ISELJENIKA OTOKA KRKA
Član organizacijskog tima: Dejan Miculinić
Vrijeme održavanja: 08.08.2019.
Mjesto održavanja: Dobrinj, otok Krk
18. Dan iseljenika otoka Krka održao se ove godine u mjestu Dobrinj.
Program je započeo okupljanjem na glavnom trgu gdje je organiziran koktel dobrodošlice.
Nastavljen je u obližnjoj crkvi Sv. Stjepana gdje je su svečanu sv. misu održali dugogodišnji
svećenici Hrvatske katoličke misije u Astoriji, New York, velečasni Anton Bozanić, Anton Zec
i sadašnji svećenik te župe naših iseljenika velečasni Vedran Kirinčić. Po završetku mise i
druženja ispred crkve, grupa od 60-ak iseljenika i njihovih domaćina, načelnika općine Dobrinj,
Nevena Komadine ,gradonačelnika grada Krka, ostalih načelnika krčkih općina te predstavnika
Hrvatske matice iseljenika imala je prilike uživati u nastupu mladih izvođača lokalnog
folklornog društva koji su otplesali tradicionalni „tanac“. Uz prigodne govore domaćina i
predstavnika HMI , u ambijentu glavnog trga druženje se nastavilo uz glazbu „Tabako Benda“
do kasnih noćnih sati.
Naziv projekta: DAN ISELJENIKA OTOKA CRESA
Član organizacijskog tima: Dejan Miculinić
Vrijeme održavanja: 11.08.2019.
Mjesto održavanja: Grad Cres, otok Cres
Dan iseljenika otoka Cresa održava se odlukom Gradskog vijeća Grada Cresa, drugog vikenda
mjeseca kolovoza, pa je tako u nedjelju 11.08.2019. održan , mali jubilarni „V. Dan iseljenika
otoka Cresa“. Program je započeo okupljanjem iseljenika ispred župne crkve Sv. Marije Velike
nešto prije 11h prije zajedničkog odlaska na sv. misu. Nedjeljnu svetu misu predvodio je župni
vikar Anton Budinić, uz još četvoricu svećenika, a pridružili su se i predstavnici Grada kao i
mještani te turisti. Nakon mise u nastavku manifestacije, organizirano je razgledavanje nove
izložbe u Creskom muzeju "Drveni sveci: polikromirana drvena skulptura Creskog dekanata"
te druženje uz osvježenje. U večernjim satima ,u velikoj dvorani Zajednice Talijana Cres ,prof.
emeritus Juraj Sepčić održao je zanimljivo predavanje pod nazivom "Creske mitske priče:
Zakopana
blaga
između
fantazije
i
stvarnosti".
Navečer je za iseljenike organizirana večera u restoranu Mistral u ACI marini, a zapjevali su
klapa Burin i Karin Kuljanić. Pozdravne riječi uputili su predsjednica gradskog odbora Sonja
Pokupec Salković, voditelj riječke podružnice Hrvatske matice iseljenika Dejan Miculinić te
gradonačelnik Kristijan Jurjako.
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Naziv projekta: ISELJENIČKA KRONIKA
Voditelj projekta: Dejan Miculinić
Vrijeme održavanja: tijekom cijele godine
Mjesto održavanja: Primorsko-goranska županija, različite lokacije
Kroz razgovore s iseljenicima i njihovim potomcima, bilježe se i pohranjuju njihova sjećanja
kao usmeni iskazi povijesti procesa iseljavanja. Materijalne dokaze treba prikupiti, odnosno
snimiti, 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. Projekt se
provodi na cijelom području rada HMI Rijeka, kao i svim dijelovima svijeta u kojima se nalaze
iseljenici sa područja Primorsko. goranske županije.
U prethodnom razdoblju, nastavljeno je istraživanje fokusirano na iseljavanje sa područja
Grobinštine, ali i pokrenuto novo, o sudjelovanju Hrvata u Zračnim snagama SAD-a tijekom
Drugog svjetskog rata. Nastavljena je suradnju sa iseljenicima, Zvonimirom Navalom iz
Sonome u SAD-u na njegovom istraživanju i pripremi knjige o sudjelovanju Hrvata u Burskim
ratovima početkom 20.st, Antonom Anđelićem iz New Yorka , SAD, na istraživanju povijesti
hrane i prehrane na sjevernojadranskim otocima, te uspostavljena suradnja sa g. Grantom
Karcichem na istraživanju i pripremi njegove knjige o Lošinjanima u Amerikama.
Uspostavljena je suradnja s iseljeničkim zajednicama iz Bolivije, Ekvadora, Kostarike i
Paragvaja kao i nastavljena sa Argentinom.
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PODRUŽNICA VUKOVAR
Naziv projekta: NOVOGODIŠNJI KONCERT BEČKA ČESTITKA
Voditelj projekta: Silvio Jergović
Vrijeme održavanja: 04. 01. 2019.
Mjesto održavanja: Vinkovci
U dvorani Ogranka Matice hrvatske u Vinkovcima održan je novogodišnji koncert pod nazivom
Bečka čestitka koji su zajednički organizirali vukovarska podružnica HMI i Ogranak Matice
hrvatske u Vinkovcima. Na koncertu su nastupili dvoje uspješnih mladih umjetnika iz Beča,
sopranistica Josipa Bainac, rođena Vinkovčanka uz glasovirsku pratnju Davida Hausknechta,
rođenog u Pragu. Na ovom odličnom koncertu izveli su djela poznatih skladatelja poput G.F.
Händela, W.A. Mozarta, L. Janačeka, D. Pejačević, R. Schumanna, J. Brahmsa, E.W.
Korngolda te, kao poseban kuriozitet, A. Banlakya. Naime, iz poznanstva s mađarskim
skladateljem Akosem Banlakyem, koji također živi i radi u Beču, nastala je Suita za sopran i
klavir prema stihovima A. G. Matoša (Preludij – Kraj druma, Valse – U vrtu, Notturno), jer je
na skladateljevo pitanje kojeg bi hrvatskog pjesnika mogao uglazbiti, Josipa odgovorila i
preporučila stihove A. G. Matoša. Suita je praizvedena u Beču, a izvedba u Vinkovcima prva
je izvedba u Hrvatskoj. S Matošem je koncert i završen, s pjesmom Gospa Marija koja je kao
zadnja izvedena u bisu. Josipa Bainac maturirala je 2009. godine u gimnaziji M.A. Reljkovića
i Glazbenoj školi Vinkovci (gitara i solo pjevanje), diplomirala je 2014. godine na Muzičkoj
Akademiji Sveučilišta u Zagrebu, primivši eminentnu nagradu “Mirjana Bohanec”. Nakon
studija odlazi u Beč, gdje s izvrsnim uspjehom 2017. godine završava specijalizaciju iz pjevanja
na temu Pjesma i Oratorij, u klasi prof. Claudie Visce i pijanista C. Spencera-Smitha. Od
studenog 2018. godine doktorantica je na bečkom Universitat fur Musik und darsteilende Kunst
Wien. Josipa redovno osvaja prestižne domaće i međunarodne nagrade kao što su: Nagrada za
kulturu ADA SARI (2017. Novy Sancz, Poljska), Nagrada Marienkirche Oratori um p reis
(2016. Husum, Njemačka), Nagrada Isolde Langowski (2015. Husum, Njemačka), Nagrada
Mirjana Bohanec (2014. Zagreb), Prva nagrada na međunarodnom natjecanju „Lav Mirski”
(2014. Osijek), Prva nagrada na 49. i 47. HDGPP natjecanju 2011. i 2009. godine i mnoge
druge. Josipa ostvaruje uspješnu međunarodnu solističku karijeru, nastupajući sa svjetski
priznatim orkestrima kao što su Camerata Hamburg u Njemačkoj, Simfonijski orkestar
Krakovvske opere u Poljskoj, Talijansko-hrvatski komorni orkestar u Italiji, komorni orkestri
Coilegium Musicum i Studio da camera u Austriji, Zagrebački orkestar mladih u Hrvatskoj,
Sarajevski simfonijski orkestar u Bosni I Hercegovini, itd. U Beču je solistica orkestra Societe
de chambre de Razumovsky. Glazbena kritika pohvalila je recitale koje je Josipa dosada održala
u Austriji, Njemačkoj, Danskoj, Švedskoj, Češkoj, Italiji, Poljskoj, Hrvatskoj, itd.
Josipa je solistica projekata “Junge Schubertiade Wien”, “Youngstars for Youngsters Vienna”,
ONB Music Salon - Music for generations”, “ON TOP", Koncerti na krovu bečkog
Stephansdoma, TANZSIGNALE WIEN, itd. Nastupala je s poznatim glazbenicima kao što su
KS Adrian Erod, KS Artur Kom, na Schubertiadi Thomasa Hampsona, na koncertu Christe
Ludvvig, s japansko- švicarskim lutnjistom Yasunorijem Imamurom, itd. Posljednje tri godine
Josipa aktivno surađuje s modernim skladateljima Johannom Doderer, Akosem Banlakyem,
Peterom Joyceom, Hervvigom Reiterom, itd. praizvodeći njihova djela u Austriji. U
pedagoškom i znanstvenom polju, Josipa je također vrlo zapažena: EVTA Austria izabrala ju
je kao organizatoricu Simpozija o zdraviju pjevačkog glasa u sklopu Svjetskog kongresa
52

vokalnih pedagoga u Beču 2021. godine. Josipa je redovni predavač u projektu COST - World
Voice Consortium u Copenhagenu (Danska) i Stockholmu (Švedska). Suorganizatorica je
najvećeg bečkog pjevačkog natjecanja “Hilde Zadek”, te sezone koncerata I majstorskih
tečajeva za glazbenike u Gutensteinu (Austrija).

Naziv projekta: 20. TAMBURAŠKI MEMORIJAL HRVOJA MAJIĆA
Voditelj projekta: doc.dr.sc. Dražen Švagelj i Silvio Jergović
Vrijeme održavanja: 29. 04. 2019.
Mjesto održavanja: Vinkovci
Na poziv Ogranka Matice hrvatske u Vinkovcima, Vukovarska podružnica HMI već dugi
godina je suorganizator ovog memorijala i 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. Ovo je prestižan Memorijal na kojemu je tamburašima čast nastupati.
Stručni selektor memorijala je poznati skladatelj i vrsni glazbenik Šimo Dominković.
Vukovarska podružnica HMI ima ulogu organizatora dolaska tamburaša iz iseljeništva poput
Jerry Grchevica, Stipana Jaramazovića i njegovog orkestra iz Subotice, te brojnih drugih
tamburaša. Uloga vukovarske podružnice HMI je organizacija dolaska i večera za hrvatske
tamburaše izvan Hrvatske, koji nastupaju na memorijalu. Ove godine na memorijalu su
nastupili, pored brojnih tamburaša iz Hrvatske, Subotički tamburaški orkestar. Hrvoje Majić,
rodom iz Vinkovaca, nekadašnji član tamburaškog sastava Zlatni dukati, široj je javnosti poznat
po tehnički virtuoznom sviranju tambure. Zapaženu karijeru ostvario je svirajući u spomenutom
sastavu, gdje je bio najmlađi član, ali instrumentalnom zrelošću bio je na razini najboljih
tamburaša. Vrhunac njegove rano prekinute karijere solistički je album Tambura u svijetu
klasike, na kojem je sve dionice na svim instrumentima sam odsvirao. Tijekom svojega života
nastojao je da tamburica bude predmet izučavanja na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, što je i
ostvareno. Sada akademija pored odjela za tamburu ima i svoj tamburaški orkestar.
Naziv projekta: SUDJELOVANJE HRVATSKIH ISELJENIKA NA OBILJEŽAVANJU
OBLJETNICE 3. GARDIJSKE BRIGADE KUNE
Voditelj projekta: Silvio Jergović
Vrijeme održavanja: 29. 04. 2019.
Mjesto održavanja: Vinkovci
Vukovarska podružnica HMI na inicijativu predsjednika URV Kune Vinkovci i predsjednika
Koordinacije braniteljskih udruga Vukovarsko-srijemske županije organizirala je dolazak izvan
domovinskih Hrvata na obilježavanje ove obljetnice. Svečanost je počela polaganjem vijenaca
i paljenjem svijeća kod središnjeg križa na gradskom groblju u Vinkovcima. Nakon toga
održana je sv. misa zadušnica za sve poginule i nestale hrvatske branitelje u crkvi sv. Euzebija
i Poliona, koju je predvodio domaći župnik msgr. Tadija Pranjić koji je jedini svećenik u
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Domovinskom ratu koji je zajedno s pok. biskupom Ćirom Kosom sahranio najviše hrvatskih
branitelja i članova njihovih obitelji, često puta i pod granatama. Poslije sv. mise program se
nastavio na tzv. PIK-ovom stanu uz prigodnu izložbu i program sjećanja na slavne dane
Domovinskog rata ove postrojbe. Ova postrojba je bila od početka Domovinskog rata, pa do
osnivanja 5. brigade glavna postrojba u obrani istočne Hrvatske, kojoj su bile uz bok i ostale
postrojbe rezervnog sastava. Na obilježavanju ove postrojbe bili su predstavnici Hrvata iz BiH
i Austrije, koji su došli na inicijativu vukovarske podružnice HMI, a kojima je sudomaćin bila
udruga veterana ove slavne postrojbe.
Naziv projekta: SUDJELOVANJE IZVANDOMOVINSKIH
OBILJEŽAVANJU
OBLJETNICE
MUČKI
UBIJENIH
REDARSTVENIKA 2. SVIBNJA 1991. GODINE U BOROVU SELU

HRVATA NA
HRVATSKIH

Voditelj projekta: Silvio Jergović
Vrijeme održavanja: 02. 05. 2019.
Mjesto održavanja: Borovo Selo
Vukovarska podružnica HMI već tradicionalno organizira dolazak izvan domovinskih Hrvata
na obilježavanje ove obljetnice mučki ubijenih hrvatskih redarstvenika u Borovu Selu 2. svibnja
1991. godine. Ove godine obilježavanju su bili nazočni predstavnici Hrvata iz Austrije,
Argentine, Vojvodine i BiH. Sudjelovali su u mimohodu od Vukovara (Borova Naselja) do
spomen obilježja u Borovu Selu, koje organizira Udruga specijalne policije iz Domovinskog
rata Krpelj Vinkovci. Prigodnim govorima, na svečanoj komemoraciji podno spomen obilježja,
svim nazočnima nakon mimohoda su se obratili saborski zastupnik Stevo Culej, čiji je brat Josip
poginuo u toj akciji, zatim u izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministar
unutarnjih poslova Davor Božinović, izaslanica predsjednika Hrvatskog sabora i saborska
zastupnica Marijana Balić, te Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović.
Nakon prigodnih govora prisutne je u zajedničkoj molitvi okupio vojni ordinarij mons. Jure
Bogdan. Zatim su prisustvovali svetoj misi zadušnici koja je služena, u čast mučki ubijenim
dvanaestorici hrvatskih redarstvenika, u središnjoj vinkovačkoj župnoj crkvi sv. Euzebija i
Poliona. Nakon mise zadušnice pratili su sportski turnir Memorijal dvanaest redarstvenika koji
se organizira u čast poginulim hrvatskim redarstvenicima na stadionu HNK Cibalia Vinkovci.
Dvanaestorica hrvatskih redarstvenika ubijeni su iz zasjede nakon što su u noći s 1. na 2. svibnja
1991. dvojicu njihovih kolega, tijekom redovite ophodnje, u Borovu Selu zarobili pripadnici
srpsko-četničkih paravojnih postrojbi. Ubijene policajce srpski teroristi su zatim masakrirali.
Ubijeni su redarstvenici Stipan Bošnjak (1956.), Antun Grbavac (1961.), Josip Culej (1966.),
Mladen Šarić (1965.), Zdenko Perica (1965.), Zoran Grašić (1969.), Ivica Vučić (1961.), Luka
Crnković (1970.), Marinko Petrušić (1966.), Janko Čović (1965.), Željko Hrala (1968.) i
Mladen Čatić (1971.), a ranjen je 21 hrvatski policajac. Za taj pokolj do danas još nitko nije
osuđen.
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Naziv projekta: POSJET DRUŠTVA HRVATSKA ŽENA IZ NOVOG TRAVNIKA
VINKOVCIMA I VUKOVARU
Voditelj projekta: Silvio Jergović i dr. Ljubica Potočić
Vrijeme održavanja: 04 i 05. 05. 2019.
Mjesto održavanja: Vinkovci
Vukovarska podružnica HMI zajedno s Ogrankom Matice hrvatske u Vinkovcima i Društvom
Hrvatska žena Vinkovci organizirali su posjet članica društva Hrvatska žena iz Travnika (BiH)
Vinkovcima i Vukovaru. Prvog dana njihovog boravka u Vinkovcima u restoranu "Gradski
kućar" predstavljena je knjiga u izdanju ovoga društva "Tradicijski običaji kroz godinu i kuhinja
Hrvata katolika u Bosni i Hercegovini".
Riječ je o knjizi kojom se od zaborava želi sačuvati bogata tradicijska kulturu Hrvata u Bosni i
Hercegovini. Knjiga se sastoji od dvije cjeline. U prvoj se govori o tradicijskim običajima
hrvatskoga katoličkoga življa, a u drugom o kulinarskoj tradiciji.
U pratnji članica društva “Hrvatska žena” iz Travnika bili su i folkloraši koji su u glazbenom
dijelu programa upriličili prezentaciju tradicijskih plesova i pjesama Hrvata iz Travnika, a
gošće su priredile niz ukusnih specijaliteta. Drugog dana njihovog boravka u Vinkovcima i
Vukovarsko-srijemskoj županiji gosti iz Novog Travnika nazočili su misi u crkvi Sv. Euzebija
i Poliona u Vinkovcima. Nakon mise u vjeronaučnoj dvorani bila je upriličena projekcija filma
o ratnim stradanjima u Vinkovcima 1991. godine, potom je uslijedio posjet Vukovaru i
Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskoga rata, te Spomen domu Ovčara.
Naziv projekta: PREDSTAVLJANJE KNJIGE "U POTRAZI ZA HRVATSKOM –
SJEĆANJA JEDNOG PROLJEĆARA I POLITIČKOG IZBJEGLICE", AUTORA
TOMISLAVA MIČIĆA
Voditelj projekta: Silvio Jergović
Vrijeme održavanja: 09. 05. 2019.
Mjesto održavanja: Vinkovci
Hrvatska matica iseljenika Podružnica Vukovar zajedno s Ogrankom Matice hrvatske u
Vinkovcima organizirala je predstavljanje knjige Tomislava Mičića “U potrazi za Hrvatskom
– Sjećanja jednog proljećara i političkog izbjeglice”. U programu su sudjelovali Dražen Švagelj,
predsjednik OMH u Vinkovcima, Silvio Jergović, voditelj vukovarske podružnice HMI, te
povjesničar Leo Marić i autor Tomislav Mičić.
Knjiga počinje autorovim sjećanjima na djetinjstvo neposredno prije 2. svjetskog rata u
bosanskoj Posavini, gimnazijske dane u Zagrebu, vojni rok, studentsko vrijeme na teologiji u
Đakovu i Zadru te u Zagrebu gdje 1969. godine upisuje Hrvatski jezik na Filozofskom te Pravni
fakultet. Slijedi “Hrvatsko proljeće” 1971. godine u kojemu neposredno sudjeluje, a nakon
sloma “Hrvatskog proljeća” odlazak u izbjeglištvo u Njemačku gdje prolazi sudbinu hrvatskih
političkih emigranata izloženih progonu jugoslavenskih tajnih službi. Taj progon nerijetko
završava najpogubnije, likvidacijom, kao što je to bio slučaj i s Brunom Bušićem, o kojemu se,
između ostalih, također govori, kao i o suradnji jugoslavenskih tajnih službi sa zemljama u
kojima su emigranti živjeli. Zadnji dio odnosi se na povratak autora u domovinu 1990. godine
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gdje sudjeluje u obrani Hrvatske od velikosrpske agresije. Na zadnjih 100 stranica nalaze se
važni dokumenti, većinom nastali u emigraciji, a knjiga obiluje nizom do sada nepoznatih
podataka koje autor donosi iz svog osobnog iskustva ili prezentira kroz dosada neobjavljivane
dokumente.
Tomislav Mičić, autor knjige, rođen je u Posavini, općina Brčko. Nakon pučke škole odlazi u
Zagreb u Nadbiskupsko sjemenište i gimnaziju. Studira teologiju u Đakovu i Zadru. Godine
1969. odlazi u Zagreb gdje upisuje Hrvatski jezik i Pravo. Nemirni događaji na Hrvatskom
sveučilištu od 1970. do 1971. utječu i na njegov životni put pa on 1972. godine završava u
emigraciji u Njemačkoj. Nakon dobivanja azila završava na Johannes Gutenberg Universitat u
Mainzu studij Filozofije i Teologije. U Zajedno s Brunom Bušićem pokušava u izbjeglištvu
pospješiti rad hrvatske emigracije. Angažiraju se na pokretanju časopisa na njemačkom jeziku
“Kroatische Berichte“ i drugih publikacija. Nakon prvih demokratskih izbora se 1990. nakon
devetnaest godina vraća u Hrvatsku. Kao pripadnik Hrvatske vojske aktivno sudjeluje u obrani
od velikosrpske agresije. Rat završava s činom pukovnika. Odlikovan Redom hrvatskog
trolista, te Redom hrvatskog pletera.
Naziv projekta: PREDSTAVLJANJE KNJIGE "U POTRAZI ZA HRVATSKOM –
SJEĆANJA JEDNOG PROLJEĆARA I POLITIČKOG IZBJEGLICE", AUTORA
TOMISLAVA MIČIĆA
Voditelj projekta: Silvio Jergović
Vrijeme održavanja: 10. 05. 2019.
Mjesto održavanja: Vukovar
Hrvatska matica iseljenika Podružnica Vukovar zajedno s Ogrankom Matice hrvatske u
Vukovaru organizirala je predstavljanje knjige Tomislava Mičića “U potrazi za Hrvatskom –
Sjećanja jednog proljećara i političkog izbjeglice”. U programu su sudjelovali Dražen Švagelj,
predsjednik OMH u Vinkovcima, Silvio Jergović, voditelj vukovarske podružnice HMI, te
povjesničar Leo Marić i autor Tomislav Mičić.
Knjiga počinje autorovim sjećanjima na djetinjstvo neposredno prije 2. svjetskog rata u
bosanskoj Posavini, gimnazijske dane u Zagrebu, vojni rok, studentsko vrijeme na teologiji u
Đakovu i Zadru te u Zagrebu gdje 1969. godine upisuje Hrvatski jezik na Filozofskom te Pravni
fakultet. Slijedi “Hrvatsko proljeće” 1971. godine u kojemu neposredno sudjeluje, a nakon
sloma “Hrvatskog proljeća” odlazak u izbjeglištvo u Njemačku gdje prolazi sudbinu hrvatskih
političkih emigranata izloženih progonu jugoslavenskih tajnih službi. Taj progon nerijetko
završava najpogubnije, likvidacijom, kao što je to bio slučaj i s Brunom Bušićem, o kojemu se,
između ostalih, također govori, kao i o suradnji jugoslavenskih tajnih službi sa zemljama u
kojima su emigranti živjeli. Zadnji dio odnosi se na povratak autora u domovinu 1990. godine
gdje sudjeluje u obrani Hrvatske od velikosrpske agresije. Na zadnjih 100 stranica nalaze se
važni dokumenti, većinom nastali u emigraciji, a knjiga obiluje nizom do sada nepoznatih
podataka koje autor donosi iz svog osobnog iskustva ili prezentira kroz dosada neobjavljivane
dokumente.
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Naziv projekta: SUSRET S HRVATSKIM KNJIŽEVNIKOM I ANTOLOGIJSKIM
PJESNIKOM MILOM PEŠORDOM
Voditelj projekta: Silvio Jergović
Vrijeme održavanja: 13. 05. 2019.
Mjesto održavanja: Vinkovci
Vukovarska podružnica HMI i Ogranak Matice hrvatske u Vinkovcima organizirali su, u
Gimnaziji M. A. Reljković, gostovanje hrvatskog književnika i antologijskog pjesnika Mile
Pešorde, sutvorca i potpisnika povijesne Sarajevske deklaracije o hrvatskom jeziku (1971.),
člana Europske akademije znanosti i umjetnosti. Mile Pešorda predstavio je svoju knjigu
"Sloboda, mir meju nami – Eurogledi", s tekstovima objavljivanima u "Hrvatskom slovu".
Promišljanja su to, kazao je, o životu i sudbini hrvatskoga čovjeka i naroda u suvremenosti i
svevremenosti s pogledom na ono što je tu i uvijek s mišlju na sutra. "Jer to sutra je ovdje, među
nama, i ako ga promišljamo u našoj suvremenosti ono će nam se dogoditi onako kako mi
predviđamo i želimo", kazao je Mile Pešorda istaknuvši kako knjiga obuhvaća i pitanje
hrvatskih branitelja, pitanje doma i domovine, pitanje svijeta i Europe, jer mi smo sastavni dio
cjeline svijeta, ali je važno da u toj cjelini svijeta ne zaboravimo na to što jesmo i da njegujemo
vlastitu osobnost, duhovnost, dakle identitet i kulturu i tako pridonosimo bogatstvu svijeta. Jer
svijet je bogat i po našemu hrvatskom osebujnom bogatstvu, kulturno povijesnomu,
književnomu, jezičnomu i svemu onomu što su Hrvati kroz povijest pridonosili u riznicu svijeta,
istaknuo je autor.
Mile Pešorda je gimnaziju završio u rodnim Grudama, a studij romanistike na Filozofskom
fakultetu u Sarajevu. Poslijediplomske i doktorske studije pohađao je u Zagrebu i Parizu, gdje
je kod Milana Kundere prijavio doktorsku disertaciju "Ideja Europe u djelu Ive Andrića i
Miroslava Krleže". Godine 1971-1972. bio je voditeljem demonstratorskih vježbi iz latinskoga
jezika sa studentima Filozofskoga fakulteta u Sarajevu. Radio je kao novinar u kulturnoj
redakciji Radio-Sarajeva te zagrebački dopisnik za kulturu dnevnika "Oslobođenje" u Sarajevu,
a od 1979. do 1990. godine kao nakladnik, izdavačka kuća "Veselin Masleša" u Sarajevu, kada
je objavio i uredio preko tristo knjiga. Idejni je začetnik i pokretač Šimićevih susreta održanih
30. svibnja 1970. godine, u Grudama i završenih 31. svibnja 1970. u Drinovcima.
Zagovornikom je građanskih prava i sloboda, inicijator i jedan od sedmorice hrvatskih
književnika potpisnika povijesne Sarajevske deklaracije o hrvatskom jeziku 28. siječnja 1971.
Prvi je uputio javni poziv na obnovu HKD Napredak u Sarajevu, 7. srpnja 1990.. Četiri godine,
od 1990. do 1994., Pešorda je bio lektor-predavač na Sveučilištu u Francuskoj, zatim
koordinator za UNESCO i savjetnik za kulturu u Ministarstvu vanjskih poslova, član
uredničkoga vijeća revije Lettre Internationale u izdanju Centra PEN-a g. 1990.-1994., glavni
urednik u "A. G. Matošu" Samobor-Zagreb, te jedan od utemeljitelja, zamjenik glavnoga
urednika i urednik za književnost tjednika za kulturu Hrvatsko slovo. U SAD-u je boravio
g.1988.kao gost State Departmenta. U Francuskoj je 1991. osnovao Društvo francuskohrvatskoga prijateljstva (AMITIES FRANCO-CROATES DE RENNES), koje je tijekom
nekoliko godina bilo središtem intelektualne i humanitarne pomoći Hrvatskoj i BiH u ratu za
slobodu. U Parizu je, 3. i 4. veljače 1992., bio savjetnik i sudionik velikoga znanstvenoga
simpozija "Les destins des nations de l'ex-Yougoslavie" (Sudbine nacija bivše Jugoslavije),
održanog pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjskih poslova Francuske. Pešorda je član
Matice hrvatske od 1970., Društva pisaca BiH od 1972., društava hrvatskih književnika u
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Zagrebu i Mostaru, Hrvatskoga društva klasičnih filologa, HKD Napredak, Udruge HrvatskaIrska. Redoviti je član Hrvatskoga društva za znanost i umjetnost Bosne i Hercegovine od 2000.
Naziv projekta: SUSRET S HRVATSKIM KNJIŽEVNIKOM I ANTOLOGIJSKIM
PJESNIKOM MILOM PEŠORDOM
Voditelj projekta: Silvio Jergović
Vrijeme održavanja: 13. 05. 2019.
Mjesto održavanja: Županja
Vukovarska podružnica HMI i Ogranak Matice hrvatske u Vinkovcima organizirali su, u
Pastoralnom centru bl. Alojzije Stepinac u Županji, gostovanje hrvatskog književnika i
antologijskog pjesnika Mile Pešorde, sutvorca i potpisnika povijesne Sarajevske deklaracije o
hrvatskom jeziku (1971.), člana Europske akademije znanosti i umjetnosti. Mile Pešorda
predstavio je svoju knjigu "Sloboda, mir meju nami – Eurogledi", s tekstovima objavljivanima
u "Hrvatskom slovu". Promišljanja su to, kazao je, o životu i sudbini hrvatskoga čovjeka i
naroda u suvremenosti i svevremenosti s pogledom na ono što je tu i uvijek s mišlju na sutra.
"Jer to sutra je ovdje, među nama, i ako ga promišljamo u našoj suvremenosti ono će nam se
dogoditi onako kako mi predviđamo i želimo", kazao je Mile Pešorda istaknuvši kako knjiga
obuhvaća i pitanje hrvatskih branitelja, pitanje doma i domovine, pitanje svijeta i Europe, jer
mi smo sastavni dio cjeline svijeta, ali je važno da u toj cjelini svijeta ne zaboravimo na to što
jesmo i da njegujemo vlastitu osobnost, duhovnost, dakle identitet i kulturu i tako pridonosimo
bogatstvu svijeta. Jer svijet je bogat i po našemu hrvatskom osebujnom bogatstvu, kulturno
povijesnomu, književnomu, jezičnomu i svemu onomu što su Hrvati kroz povijest pridonosili
u riznicu svijeta, istaknuo je autor.
Naziv projekta: SUSRET S HRVATSKIM KNJIŽEVNIKOM I ANTOLOGIJSKIM
PJESNIKOM MILOM PEŠORDOM
Voditelj projekta: Silvio Jergović
Vrijeme održavanja: 14. 05. 2019.
Mjesto održavanja: Vukovar
Vukovarska podružnica HMI, Ogranak Matice hrvatske u Vukovaru i Franjevački samostan u
Vukovaru organizirali su, u Pastoralnom centru sv. Bono, gostovanje hrvatskog književnika i
antologijskog pjesnika Mile Pešorde, sutvorca i potpisnika povijesne Sarajevske deklaracije o
hrvatskom jeziku (1971.), člana Europske akademije znanosti i umjetnosti. Mile Pešorda
predstavio je svoju knjigu "Sloboda, mir meju nami – Eurogledi", s tekstovima objavljivanima
u "Hrvatskom slovu". Promišljanja su to, kazao je, o životu i sudbini hrvatskoga čovjeka i
naroda u suvremenosti i svevremenosti s pogledom na ono što je tu i uvijek s mišlju na sutra.
"Jer to sutra je ovdje, među nama, i ako ga promišljamo u našoj suvremenosti ono će nam se
dogoditi onako kako mi predviđamo i želimo", kazao je Mile Pešorda istaknuvši kako knjiga
obuhvaća i pitanje hrvatskih branitelja, pitanje doma i domovine, pitanje svijeta i Europe, jer
mi smo sastavni dio cjeline svijeta, ali je važno da u toj cjelini svijeta ne zaboravimo na to što
jesmo i da njegujemo vlastitu osobnost, duhovnost, dakle identitet i kulturu i tako pridonosimo
bogatstvu svijeta. Jer svijet je bogat i po našemu hrvatskom osebujnom bogatstvu, kulturno
povijesnomu, književnomu, jezičnomu i svemu onomu što su Hrvati kroz povijest pridonosili
u riznicu svijeta, istaknuo je autor.
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Naziv projekta: SUSRET S HRVATSKIM KNJIŽEVNIKOM I ANTOLOGIJSKIM
PJESNIKOM MILOM PEŠORDOM
Voditelj projekta: Silvio Jergović
Vrijeme održavanja: 15. 05. 2019.
Mjesto održavanja: Vinkovci
Vukovarska podružnica HMI i Ogranak Matice hrvatske u Vinkovcima organizirali su, u
dvorani OMH u Vinkovcima, gostovanje hrvatskog književnika i antologijskog pjesnika Mile
Pešorde, sutvorca i potpisnika povijesne Sarajevske deklaracije o hrvatskom jeziku (1971.),
člana Europske akademije znanosti i umjetnosti. Mile Pešorda predstavio je svoju knjigu
"Sloboda, mir meju nami – Eurogledi", s tekstovima objavljivanima u "Hrvatskom slovu".
Promišljanja su to, kazao je, o životu i sudbini hrvatskoga čovjeka i naroda u suvremenosti i
svevremenosti s pogledom na ono što je tu i uvijek s mišlju na sutra. "Jer to sutra je ovdje, među
nama, i ako ga promišljamo u našoj suvremenosti ono će nam se dogoditi onako kako mi
predviđamo i želimo", kazao je Mile Pešorda istaknuvši kako knjiga obuhvaća i pitanje
hrvatskih branitelja, pitanje doma i domovine, pitanje svijeta i Europe, jer mi smo sastavni dio
cjeline svijeta, ali je važno da u toj cjelini svijeta ne zaboravimo na to što jesmo i da njegujemo
vlastitu osobnost, duhovnost, dakle identitet i kulturu i tako pridonosimo bogatstvu svijeta. Jer
svijet je bogat i po našemu hrvatskom osebujnom bogatstvu, kulturno povijesnomu,
književnomu, jezičnomu i svemu onomu što su Hrvati kroz povijest pridonosili u riznicu svijeta,
istaknuo je autor.
Naziv projekta: PREDAVANJE MARKA DŽIGUMOVIĆA
MUSLIMANSKO BRASTVO VS. SAYEED QUTB

NA

TEMU

Voditelj projekta: Silvio Jergović
Vrijeme održavanja: 24. 05. 2019.
Mjesto održavanja: Vinkovci
Vukovarska podružnica HMI i Ogranak MH u Vinkovcima organizirali su predavanje
hrvatskog policijskog atašea i stručnjaka za domovinsku sigurnost i protuterorizam Marka
Džigumovića na temu Muslimansko bratstvo Vs. Sayeed Qutb (fundamentalizam vs.
radikalizam).
Marko Džigumović, magistrirao je u Izraelu na Sveučilištu u mjestu Herzliya (Interdisciplinary
Center – IDC) Herzliya, Lauder School of Government, Strategy and Diplomacy). Bio je
policijski časnik za vezu MUP-a RH od 2011. do 2015 g. u Izraelu, prije toga zamjenik
ravnatelja i ravnatelj UN policijske akademije na Haitiju, Voditelj hrvatskog policijskog
kontingenta i instruktor u Međunarodnom centru za policijsku obuku u Jordanu, Šef Odjela za
specijalističke obuke i međunarodni policijski instruktor na Kosovskoj policijskoj akademiji i
dugoročni stručni suradnik u Projektu EU u BiH.
Izlagao je o podrijetlu fundamentalizma i radikalizma u suvremenom Islamu – u duhu svoje
ideološke pozadine i o povijesnom kontekstu raspada Islamske zajednice. U predavanju je
istaknuo kako je važno objasniti ljudima odakle fundamentalizam i radikalizam u Islamu danas.
Odakle potiče? Odakle ideje? Istaknuo je kako pokušava objasniti da to ne dolazi iz vjere jer je
nijedna vjera ne potiče nasilje. Različita su tumačenja svake vjere koja ljudima onda daju
59

ispriku za nasilje. Međutim, u Islamu je to malo komplicirano. Muslimansko bratstvo – tko su,
što su, koji je cilj? Iz te organizacije iznjedrili su ideologa – nesretnog čovjeka Sayeeda Qutba,
učitelja u Americi gdje je vidio puno nepravde, rasizma. S odbojnošću je počeo gledati na
zapad. Vidio da se njegova organizacija raspada, a nameće se ova sa zapada koja je korumpirala
sustave u Egiptu. Napisao je knjigu “U sjeni Kur’ana“ i počeo propovijedati protiv vlasti koja
je u to doba bila protiv Islama. Zbog toga je završio u zatvoru i tu počinje njegova radikalizacija
i sve veća mržnja prema vlasti. Problem kod muslimana je što ne smiju ubijati muslimane, ali
dozvoljeno je ubijati nevjernike. Važno je objasniti da Muslimansko bratstvo nije džihadistička
organizacija, ali je iz nje izrastao teolog budućeg džihada. Danas je to u svijetu manjina, a iz
Egipta to proširilo po cijelom svijetu. Nisu Egipćani bili glavni nositelji džihada, a nisu ni sve
vehabije teroristi – njih je jedan mali broj, ali su vrlo agresivni (manjina koja pravi probleme)”,
istaknuo je svom izlaganju Marko Džigumović.
Naziv projekta: VI. MEĐUNARODNA LJETNA ŠKOLA HRVATSKOGA JEZIKA I
KULTURE „FAUST VRANČIĆ“
Voditelj projekta: prof.dr.sc. Ružca Pšihistal i Silvio Jergović
Vrijeme održavanja: 23. do 30. 06. 2019.
Mjesto održavanja: Prvić, Samostan Gospe od Milosti
Ogranak Matice hrvatske u Osijeku i Hrvatska matica iseljenika – Podružnica Vukovar već petu
godinu zaredom organizirali su ovu ljetnu školu, a sve se odvilo pod pokroviteljstvom
Đakovačko-osječke nadbiskupije i Osječko-baranjske županije. Polaznici su učenici iz
Graditeljsko-geodetske škole iz Osijeka, Gimnazije fra Dominika Mandića iz Širokog Brijega
i Školskog centra fra Martina Nedića iz Orašja. Polaznici i voditelji škole bili su smješteni u
samostanu Gospe od Milosti u Prvić Luci gdje ih je ugostio župnik don Božo Škember, koji je
ujedno i tajnik ove škole. Polaznicima iz Osijeka, Orašja i Širokog Brijega omogućeno je
svladavanje umjetničkih, komunikacijskih, socijalnih i tehničkih vještina, upoznavanje lokalne
kulture i hrvatske kulturne baštine. Tema ovogodišnje škole bile su priče i pričanja, kojoj se
kroz akademska i terenska predavanja te šest kreativnih radionica pristupilo kreativno i
istraživački, s naglaskom na stjecanju teorijskih i praktičnih narativnih znanja.
Program škole započeo je terenskim predavanjem u crkvi sv. Jelene Križarice u Šepurinama
gdje je gospodin Neven Skroza ispričao Priču o lokalnoj povijesti Prvića. Terensko predavanje
nastavljeno je obilaskom ljetnikovca Draganić-Vrančić. Predavanjem naslovljenim Od
povijesne priče do folklorne drame dr. sc. Teodora Vigato polaznicima je predstavila povijesnu
priču s otoka Silbe. Priče reportera misionara polaznici su čuli od novinara, redatelja i
producenta Miljenka Dujele koji je prenio svoja iskustva o Černobilu i Africi. Predavanjem o
frazemima nastalima na otoku Silbi dr.sc. Ivica Vigato ispričao je polaznicima kako i riječi
mogu pričati lokalnu povijest. Svjetsku priču o hrvatskom polihistoru Faustu Vrančiću
polaznicima je ispričala dr. sc. Marijana Borić. Priče o Zlarinu i Šibeniku polaznici su upoznali
zahvaljujući izletničkom programu. Na otoku Zlarinu posjetili su Memorijalnu sobu Vesne
Parun naučivši tamo pojedinosti iz života i stvaralaštva velike hrvatske pjesnikinje. U Šibeniku
su posjetili novootvoreni Interpretacijski centar katedrale sv. Jakova „Civitas Sacra“, a zatim
opremljeni znanjima razgledali katedralu. Dobrodošlicu u Šibenik poželio im je zamjenik
gradonačelnika gospodin Paško Rakić. Priča ljetne škole završena je priredbom u klaustru
samostana na kojoj su polaznici predstavili znanja i vještine stečene tijekom sudjelovanja u
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bogatom programu škole. Polaznici jezične radionice koju su vodile profesorice Jelena Marušić,
Ana Skoko, Anica Šušak i Maja Zovko predstavili su se legendama i običajima krajeva iz kojih
dolaze, a pokazali su i ilustracije Ahilejeva štita prema 18. pjevanju Homerove Ilijade. Obvezne
jezične radionice organizirane su kao gramatičke vježbe i vježbe kreativnoga pisanja. Pričom o
Hercegovini i lokalnim govorima predstavili su se polaznici govorničke radionice. Na
govorničkoj radionici polaznici su učili kako pripremiti i održati javni govor, a radionicu je
vodila profesorica Ljubica Nedić. Scensko-dramska radionica pod vodstvom profesorice
Teodore Vigato pripremila je predstavu inspiriranu pričom kazivačice Zorke Vlahov koju je ta
kazivačica ispričala polaznicima prošlogodišnje folklorističke radionice. Osim glumačkih
sposobnosti, polaznice ove radionice pokazale su da posjeduju i izvrsne plesne i gimnastičarske
sposobnosti. Učenici koji su pohađali radionicu glagoljskoga pisma pod vodstvom profesora
Ivice Vigata upoznali su se s najvažnijim hrvatskim glagoljskim spomenicima, prošetali
samostanom u potrazi za konkretnim primjerima glagoljskih natpisa, naučili čitati i pisati
glagoljicu upoznavši se i s brojevnom vrijednosti glagoljskih slova. Interaktivnim nastupom na
priredbi nastojali su publici prenijeti stečeno znanje. S obzirom da ljetna škola nosi naziv po
velikom Faustu Vrančiću, polaznici tehničke radionice bili su posebno inspirirani njegovim
likom i djelom. Stoga su publici predstavili Faustov vatreni, vodeni i sunčani sat, a zatim i
suvremene satove koje su napravili pod stručnim vodstvom profesorice Valentine Slabinac.
Polaznici medijske radionice koju je vodila profesorica Đurđa Varzić-Pavković pomno su
pratili sva zbivanja na otoku, sve radionice, predavanja i izlete pa su se na završnoj priredbi
predstavili filmskom pričom o ovogodišnjoj ljetnoj školi. Priredbu, ali i službeni program
Međunarodne ljetne škole hrvatskoga jezika i kulture Faust Vrančić, svečano je zatvorila
profesorica Pšihistal podijelivši diplome polaznicima.
Naziv projekta: 5. VINKOVAČKI ORGULJAŠKI FESTIVAL
Voditelj projekta: maestro Ivan Matarić i Silvio Jergović
Vrijeme održavanja: 01. do 08. 09. 2019.
Mjesto održavanja: Vinkovci, Vukovar, Otok
Ovaj festival nastao je ako plod dugogodišnje suradnje Hrvatske kulturne zajednice iz
Švicarske, vukovarske podružnice Hrvatske matice iseljenika i Ogranka Matice hrvatske u
Vinkovcima, a ustrajni poticaj i svesrdnu pomoć predsjednika HKZ iz Švicarske maestra Ivana
Matarića. Cilj ovog festivala je popularizirati orgulje kao pomalo zapostavljeni instrument
izuzetno velikih mogućnosti s ciljem njegove popularizacije, pogotovo među mladim
naraštajima. Danas se orgulje najviše koriste u liturgijske svrhe, a one mogu pružiti i puno više,
odn. na njima se mogu svirati vrhunski koncerti i tako podizati razinu kulture među ljudima.
Ovaj festival do sada je polučio odlične rezultate, potaknuvši nekolicinu mladih na sviranje i
studiranje orgulja. O tome svjedoči i priključenje festivalu Đakovačko-osječke nadbiskupije i
reda Milosrdnih sestara sv. Križa iz Đakova. Ove godine na festivalu su nastupili Josipa
Hausknecht – sopran, David Hausknecht – orgulje, Dubravka Vukovarac – orgulje, crkveni
pjevački zborovi sv. Cecilija iz Vinkovaca i Vukovara, Dragan Trajer – orgulje, Milan Hibšer
– orgulje, Ivan Rakonca – orgulje, Ognjenka Havel – sopran, VA Stretta Vinkovci, Martin
Raguž – orgulje, Ivona Akalović – harmonika, Edmond Borić Andler – orgulje i Zagrebački
katedralni zbor s dirigentom Matijom Škvorcom. Na koncertima su se izvodila brojna vrhunska
djela Mozarta, Bacha, Handela, Belinia, Glasnovića, pl. Zajca, Wagnera, Bohma, Hibšera,
Dugana, Lučića, Bajamontija, Matarića, Žganeca i drugih. Programska knjižica festivala je vrlo
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vrijedna zbog toga što pored životopisa izvođača i programa koncerata ima popisane pozicije i
povijest orgulja na kojima se izvode koncerti. To je važno zbog onih koji proučavaju crkvenu
povijest, jer je u današnjoj literaturi vrlo teško doći do povijesti i podataka o orguljama, ali i
učenika koji za svoje seminarske radove ove podatke mogu lakše pronaći na jednom mjestu.
Naziv projekta: 15. OBLJETNICA VUKOVARSKE PODRUŽNICE HMI
Voditelj projekta: Silvio Jergović
Vrijeme održavanja: 06. 09. 2019.
Mjesto održavanja: Vukovar
Vukovarska podružnica HMI zajedno sa HMI Zagreb svečano je obilježila svoju 15. obljetnicu
djelovanja u Vukovaru i Vukovarsko-srijemskoj županiji. Svečani program obilježavanja počeo
je polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod središnjeg križa na Memorijalnom groblju žrtava
Domovinskog rata. Nakon toga središnji dio svečanog programa obilježavanja obljetnice
održan je u Pastoralnom centru sv. Bono koji djeluje u okviru Franjevačkog samostana u
Vukovaru. Nakon intoniranja hrvatske himne i minute šutnje za sve poginule uvodno je sve
nazočne pozdravio i prigodnim se riječima obratio ravnatelj HMI Mijo Marić. Kako sudomaćin
sve nazočne pozdravio je vukovarski gvardijan fra. Ivica Jagodić. U ime Grada Vukovara i
gradonačelnika Ivana Penave prigodni govor i čestitke uputila je zamjenica gradonačelnika
Ivana Mujkić, a u ime Vukovarsko-srijemske županije i župana Bože Galića prigodne riječi i
čestitke uputio je Marinko Beljo predstojnik kabineta župana. U glazbenom dijelu programa
nastupila je MPG Lipa s nekoliko prigodnih pjesama. Voditeljica programa bila je poznata
voditeljica i dugogodišnja suradnica vukovarske podružnice HMI Milka Vida. Nakon prigodnih
riječi voditelj vukovarske podružnice Silvio Jergović u svojem prigodnom izlaganju prezentirao
je ukratko značenje i ustroj HMI, te njena najvažnija izdanja. U drugom dijelu izlaganja opisao
je da je došlo do otvaranja podružnice u Vukovaru na inicijativu tadašnjeg ravnatelja HMI
Nikole Jelinčića u dogovoru s tadašnjim županom Nikolom Šaferom. Zatim je naveo odličnu
suradnju vukovarske podružnice HMI s lokalnom zajednicom, poput Grada Vukovara, Grada
Vinkovaca, Grada Županje, Grada Otoka, Grada Iloka, Ogranaka MH u Vinkovcima, Vukovaru
i Iloku, te svim turističkim zajednicama na području županije, Gradskim muzejom Vukovar,
Gradskim muzejom Vinkovci, Zavičajnim muzejom Stjepana Grubera u Županji, Muzejom
grada Iloka, Šumarskim muzejom u Bošnjacima, Muzeja vučedolske kulture, Memorijalnim
centrom Domovinskog rata u Vukovaru, Franjevačkim samostanom u Vukovaru, Vukovarskim
područnim centrom instituta dr. Ivo Pilar, knjižnicama u Vukovaru i Vinkovcima,
Veleučilištem Lavoslav Ružička u Vukovaru, Hrvatskim sokolom, te brojnim braniteljskim i
stradalničkim udrugama poput Udruge veterana 3A brigade ZNG Kune, URV 5. GBR
Sokolovi, Udruge Braniteljice DR RH, Udrugom Hrvatska majka, Koordinacijom braniteljskih
i stradalničkih udruga VSŽ, te brojnim drugim udrugama. Teško je nabrojiti sve institucije i
udruge s kojima vukovarska podružnica surađuje. Istaknuo je i odličnu suradnju s Hrvatima iz
susjednih zemalja i hrvatskog iseljeništva. Vukovarska podružnica HMI u svojem dosadašnjem
radu organizirala je brojne koncerte, predstavljanja knjiga, pojedinaca i udruga, te projekcije
dokumentarnih filmova vezanih uz izvan domovinske Hrvate. Od velikih projekata ova
podružnica organizira ili suorganizira Međunarodnu školu hrvatskog jezika i kulture Faust
Vrančić na otoku Prviću, Tamburaški memorijal Hrvoja Majića, Vinkovački orguljaški festival,
Domovina u mom srcu – dani HMI u VSŽ, te Žetva i vršidba i prošlosti. Os samog početka ova
podružnica aktivno sudjeluje u povezivanju lokalne zajednice s Hrvatima izvan Domovine, te
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Hrvatima izvan domovine pruža logističku potporu prilikom njihovog dolaska u Vukovar i
županiju. Podružnica ostvaruje i odličnu suradnju sa svim medijima na lokalnoj i državnoj
razini. U drugom dijelu programa ravnatelj HMI Mijo Marić podijelio je zahvalnice za
dugogodišnju suradnju s HMI brojnim institucijama i pojedincima koji surađuju s HMI. Nakon
svečanog programa vukovarski gvardijan fra. Ivica Jagodić proveo je sve uzvanike kroz
novootvoreni Franjevački muzej. U poslijepodnevnim satima vukovarski gradonačelnik Ivan
Penava zajedno sa zamjenikom ravnatelja HMI Ivanom Tepešom i voditeljem vukovarske
podružnice HMI Silviom Jergovićem svečano otvorio nove prostorije ove podružnice. Nakon
toga uslijedila je svečana sv. misa koju je predvodio vukovarski gvardijan fra. Ivica u
koncelebraciji s fra. Matijom. Nakon mise uslijedio je svečani orguljaški koncert povodom
obljetnice poznatog hrvatskog orguljaša Edmonda Borića Andlera.
Naziv projekta: SUSRET S HRVATSKOM ISELJENICOM, PJESNIKINJOM
KATARINOM PEJAKOVIĆ
Voditelj projekta: Silvio Jergović
Vrijeme održavanja: 12. 09. 2019.
Mjesto održavanja: Vukovar
Vukovarska podružnica HMI bila je domaćin hrvatskoj iseljenici, pjesnikinji Katarini Pejaković
prilikom njezina posjeta Vukovaru. Voditelj vukovarske podružnice HMI pokazao joj je sve
znamenitosti Vukovara, od Ovčare, Memorijalnog groblja Domovinskog rata, Franjevačkog
samostana u Vukovaru do Memorijalnog centra DR i središte Vukovara. Također prema
njezinoj želji upriličen je susret s učenicima OŠ Dragutina Tadijanovića u Vukovaru i
ravnateljicom Škole prof. Lidijom Miletić. Susret je trajao jedan školski sat na kojemu je
četnicima kazivala svoje pjesme domoljubnog karaktera. U razgovoru s učenicima doznala je
kakav je danas život u gradu heroja i kako mladi danas vide Vukovar i budućnost. Učenicima
je govorila i o svojoj borbi za Hrvatsku tijekom Domovinskog rata, kada je u Kanadi lobirala
za priznanje Hrvatske i pripremala kanadske diplomate koji dolaze na Misiju u Hrvatsku.
Katarina Pejaković rođena je u Dalju 1953., hrvatska domovinska i iseljenička je književnica.
Hrvatska književnica. Stvara u emigraciji u Kanadi, u Ottawi. Piše pjesme. Ušla je u antologiju
45 hrvatskih emigrantskih pisaca priređivača fra. Šimuna Šite Ćorića, Cvrčak u boriku
priređivača Ante Selaka (dijelom cjeline Hrvatska revija u egzilu), te u zbirku pjesama Uz rub
vremena u izboru Stjepana Blažetina, Ivana Slišurića, Đure Vidmarovića, urednika Ivana De
Ville. Piše za portal Hrvati AMAC. Napisala je knjige: Samotni putnici, 1989., Deset zapovijedi
ljubavi, 1994. i Sjena u oku, izdavača Hrvatske kulturne zaklade Hrvatsko slovo, 2006. godine.
Naziv projekta: PREDSTAVLJANJE ZBIRKE PJESAMA STOŽINA AUTORA ANTE
NADOMIRA TADIĆA ŠURTE
Voditelj projekta: Silvio Jergović
Vrijeme održavanja: 04. 10. 2019.
Mjesto održavanja: Vinkovci
Autor je dugogodišnji suradnik vukovarske podružnice HMI i zbog toga je vukovarska
podružnica HMI zajedno s Ogrankom Matice hrvatske u Vinkovcima organizirala
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predstavljanje njegove najnovije, jedanaeste, zbirke pjesama naziva "Stožina". Autor je tom
zbirkom obilježio 40 godina svog bogatog književnog rada. Pisac je, između ostalog, najviše
poznat po svojim domoljubnim radovima. Neke njegove pjesme su izrazito ritmične, te su zbog
toga i uglazbljene poput pjesama "Stina pradidova","Ne daj se Cetino", te "Vojnik ne smije
plakati". To su samo neke od nagrađenih pjesama koje su najčešće izvođene. U programu je
sudjelovala prof. Višnja Sorčik zajedno sa svojim učenicima vinkovačke gimnazije koji su čitali
autorovu poeziju, te prof. Marija Tikvić.
Ante Nadomir Tadić Šutra rođen je u Otoku na Cetini, zaseok Ovrlja, na blagdan Svetoga Roka,
16. kolovoza 1963. Od 5. kolovoza 1995. živi i djeluje u hrvatskom kraljevskom gradu Kninu.
Piše pjesme i prozu. Umirovljeni je časnik Hrvatske vojske. Diplomirao je na Sveučilištu u
Zadru, na Odjelu za informatologiju i komunikologiju. Profesor je komunikoloških predmeta.
Izabran je u nastavno zvanje predavača u području društvenih znanosti, polje informacijske i
komunikacijske znanosti, grana komunikologije. Objavljivao je poeziju i prozu u dnevnim
novinama, tjednicima i periodičnim publikacijama, nastupao na programima radija i televizije
u domovini i dijaspori. Zastupljen je u petnaest antologija i skupnih knjiga. Dvije mu se pjesme
nalaze i u školskim udžbenicima iz hrvatskoga jezika, a neke su mu i prevedene na njemački,
engleski i slovenski jezik. Objavio je i deset znanstvenih i stručnih radova. Predsjednik je
Kulturnoga vijeća grada Knina. Član je Društva hrvatskih književnika Herceg-Bosne i Društva
hrvatskih skladatelja. Za svoj književni i kulturni rad dobio je nagrade Grada Knina, Općine
Kijevo, Općine Otok Dalmatinski, Grb Županije Šibensko-kninske, te Zlatno pero Veleučilišta
"Marko Marulić" u Kninu.
Naziv projekta: PREDSTAVLJANJE ZBIRKE PJESAMA "TAMO GDJE NAS
NESTAJE" AUTORICE KATE ŠAMONIK RAŠTIGORAC
Voditelj projekta: Silvio Jergović
Vrijeme održavanja: 11. 10. 2019.
Mjesto održavanja: Vinkovci
U okviru programa Domovina u mom srcu – dani HMI u Vukovarsko-srijemskoj županiji
vukovarska podružnica HMI zajedno s Ogrankom MH u Vinkovcima organizirala je
predstavljanje ove zbirke pjesama kojoj je bila izdavač na inicijativu voditelja vukovarske
podružnice HMI Silvia Jergovića.
Sve nazočne uvodno su pozdravili voditelj vukovarske podružnice HMI Silvio Jergović i
predsjednik OMH u Vinkovcima doc. dr.sc. Dražen Švagelj, a o knjizi su govorili urednica
Višnja Sorčik, grafički urednik Dubravko Dujić Dunja i autorica. Silvio Jergović napravio je
cjelokupnu pripremu za tisak ove knjige. Kata Raštigorac rođ. Šamonik, školovala se, odrasla i
zasnovala obitelj u Bosni i Hercegovini. Majka je troje odrasle djece. Po zanimanju je
diplomirana medicinska sestra. U potrazi za poslom i nadi u "bolji život" 1987. odlazi sa
suprugom u Zagreb, a zatim 1989. godine u Austriju, gdje danas živi i radi. Članica je više
hrvatskih udruga, poput udruge Hrvatska iseljenička Lirika sa sjedištem u New Yorku. Članica
je Hrvatskog svjetskog kongresa za Austriju, te Hrvatske Katoličke Zajednice Tulln.
Susret s pjesmama autorice Kate Raštigorac, susret je s tugom za zavičajem iz kojega su mnogi
otišli, nestali – da bi došavši u novi sredinu, drugu zemlju, koja će uvijek biti, preradovićevski
rečeno "tuđa majka" – još jedanput nestajali u osobnim traženjima i uspomenama. Stoga i baš
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zbog toga u mnogim pjesmama što ćemo ih pročitati suočit ćemo se sa sjećanjima na neke
prošle dane, običaje rodnoga kraja, s autoricom ćemo poželjeti ponovno čuti jezik majke, jezik
domovine, napisala je u predgovoru za knjigu urednica Višnja Sorčik.
Zato prvu tematsku cjelinu u zbirci i čine pjesme koje urednica naziva pjesmama tuge zavičajem
dok se u drugom tematskom dijelu zbirke nalaze pjesme koje svjedoče o osobnim traženjima,
pokušajima bijega od neshvaćanja, razmišljanjima o bliskosti dvaju bića, sve do pitanja o smislu
života. U glazbenom dijelu programa nastupio je, poznati glazbenik i glazbeni pedagog, Zlatko
Ćosić na samici.
Naziv projekta: PROJEKCIJA DOKUMENTARNOG FILMA "LJUBAVNICI I
LUĐACI"
Voditelj projekta: Silvio Jergović
Vrijeme održavanja: 16. 10. 2019.
Mjesto održavanja: Vinkovci
U okviru manifestacije Domovina u mom srcu – Dani Hrvatske matice iseljenika u
Vukovarsko-srijemskoj županiji u dvorani Ogranka Matice hrvatske u Vinkovcima prikazan
dokumentarni film "Ljubavnici i luđaci" scenaristice i urednice Ljiljane Bunjevac Filipović
(HRT, 2012.). Film govori o Zvonku i Julienne Bušić, odnosno o pozadini jednog od
najkontroverznijih slučajeva vezanih uz djelovanje hrvatske emigracije, otmici putničkog
zrakoplova Boing 727 američke tvrtke TWA 10. rujna 1976. godine na letu od New Yorka do
Chicago, koju su izveli Zvonko Bušić – Taik, njegova supruga Amerikanka Julienne Eden
Bušić i još trojica Hrvata. Film tematizira niz pitanja, od razloga zbog kojih su se upustili u
otmicu do dugogodišnjih kazni i života u najtežim američkim zatvorima, te analizira
fascinantnu ljubav Zvonka i Julienne, koji su tijekom 32 godine potpune fizičke razdvojenosti
ostali odani jedan drugome. Ovaj film prikazan je u spomen na Zvonka Bušića i njegovu veliku
ljubav prema Domovini. U zadnje vrijeme je on pomalo zaboravljen, a odrobijao je preko 32
godine u zatvorima Amerike. Film je poučan i za mlade ljude jer mogu vidjeti veliku ljubav
prema Domovini, ali i veliku ljubav između dvoje ljudi. Zbog dugogodišnjeg boravka u Americi
Zvonka možemo smatrati hrvatskim iseljenikom, a Julie zbog ljubavi prema Hrvatskoj,
Hrvaticom.
Naziv projekta: PREDSTAVLJANJE NOVIH KNJIGA OGRANKA MH IZ ČITLUKA
Voditelj projekta: Silvio Jergović
Vrijeme održavanja: 18. 10. 2019.
Mjesto održavanja: Ilok
Vukovarska podružnica HMI, u okviru manifestacije Domovina u mom srcu – dani HMI u
Vukovarsko-srijemskoj županiji, zajedno s Ograncima Matice hrvatske u Vinkovcima, Čitluku
i Iloku organizirala je predstavljanje novih knjiga iz Hercegovine u dvorcu Odescalchi Ilok. U
predstavljanju su sudjelovali predsjednici OMH Andrija Stojić iz Čitluka, Dražen Švagelj iz
Vinkovaca, Maja Novaković iz Iloka, voditelj vukovarske podružnice HMI Silvio Jergović, te
autori Anita Martinac, Mate Grbešić i Elizabeta Madić. Predstavljene su tri knjige u izdanju
OMH u Čitluku i to "Tvorci vremena snova" Elizabete Medić, "Život nema Naslova" Anite
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Martinac i "Zemlja Hercegovina" Mate Grbavaca. Roman Tvorci vremena snova autorice
Elizabete Medić posvećen je ljudskim snovima koji su, kako kaže autorica, pokretači velikih
djela, a zahvaljujući njima i ona je napisala ovaj roman. Roman govori o ljudskim snovima i
zanosima kao krilima koja čovjeka nose na životnom putu i pomažu mu da se digne nakon
posrtanja i nađe nakon gubljenja. Zbirka novela Život nema naslova autorice Anite Martinac
prema njenim riječima daje odgovore na smisao života. Anita Martinac iza sebe ima nekoliko
zbirki poezije i tri povijesna romana, također u nakladi OMH u Čitluku i OMH u Vinkovcima,
a u zbirci novela Život bez naslova ponovno oživljava prošlost, te tematizira i suvremene
probleme poput odseljavanja mladih. Knjigu Zemlja Hercegovina predstavio je autor Mate
Grbavac rekavši kako je radnja smještena u 15. stoljeće koje je tragično i sudbonosno za BIH.
Knjiga govori o vojvodama Humske Zemlje Sandalju Hraniću, hercegu Stjepanu, o kraljici
Katarini, kraljevima Bosanskog Kraljevstva Stjepanu Tomašu Kotromaniću, Stjepanu
Tomaševiću, osmanlijskim osvajanjima i padu Bosne. Prije predstavljanja voditelj vukovarske
podružnice HMI Silvio Jergović goste je poveo u razgledanje znamenitosti Iloka.
Naziv projekta: PREDSTAVLJANJE NOVIH KNJIGA OGRANKA MH IZ ČITLUKA
Voditelj projekta: Silvio Jergović
Vrijeme održavanja: 19. 10. 2019.
Mjesto održavanja: Vukovar
Vukovarska podružnica HMI, u okviru manifestacije Domovina u mom srcu – dani HMI u
Vukovarsko-srijemskoj županiji, zajedno s Ograncima Matice hrvatske u Vinkovcima, Čitluku
i Gradskom knjižnicom i čitaonicom Vukovar organizirala je predstavljanje novih knjiga iz
Hercegovine u prostorijama Gradske knjižnice i čitaonice Vukovar. U predstavljanju su
sudjelovali ravnateljica knjižnice u Vukovaru Jelena Miškić, predsjednik OMH iz Čitluka
Andrija Stojić i voditelj vukovarske podružnice HMI Silvio Jergović, te autori Anita Martinac,
Mate Grbešić i Elizabeta Madić. Predstavljene su tri knjige u izdanju OMH u Čitluku i to
"Tvorci vremena snova" Elizabete Medić, "Život nema Naslova" Anite Martinac i "Zemlja
Hercegovina" Mate Grbavaca. Roman Tvorci vremena snova autorice Elizabete Medić
posvećen je ljudskim snovima koji su, kako kaže autorica, pokretači velikih djela, a zahvaljujući
njima i ona je napisala ovaj roman. Roman govori o ljudskim snovima i zanosima kao krilima
koja čovjeka nose na životnom putu i pomažu mu da se digne nakon posrtanja i nađe nakon
gubljenja. Zbirka novela Život nema naslova autorice Anite Martinac prema njenim riječima
daje odgovore na smisao života. Anita Martinac iza sebe ima nekoliko zbirki poezije i tri
povijesna romana, također u nakladi OMH u Čitluku i OMH u Vinkovcima, a u zbirci novela
Život bez naslova ponovno oživljava prošlost, te tematizira i suvremene probleme poput
odseljavanja mladih. Knjigu Zemlja Hercegovina predstavio je autor Mate Grbavac rekavši
kako je radnja smještena u 15. stoljeće koje je tragično i sudbonosno za BIH. Knjiga govori o
vojvodama Humske Zemlje Sandalju Hraniću, hercegu Stjepanu, o kraljici Katarini, kraljevima
Bosanskog Kraljevstva Stjepanu Tomašu Kotromaniću, Stjepanu Tomaševiću, osmanlijskim
osvajanjima i padu Bosne. Nakon predstavljanja voditelj vukovarske podružnice HMI goste je
poveo u razgledavanje znamenitosti Vukovara. U Franjevačkom muzeju u Vukovaru primio ih
je gvardijan fra. Ivica Jagodić.
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Naziv projekta: PREDSTAVLJANJE NOVIH KNJIGA OGRANKA MH IZ ČITLUKA
Voditelj projekta: Silvio Jergović
Vrijeme održavanja: 19. 10. 2019.
Mjesto održavanja: Vinkovci
Vukovarska podružnica HMI, u okviru manifestacije Domovina u mom srcu – dani HMI u
Vukovarsko-srijemskoj županiji, zajedno s Ograncima Matice hrvatske u Vinkovcima i Čitluku
organizirala je predstavljanje novih knjiga iz Hercegovine u dvorani OMH u Vinkovcima. U
predstavljanju su sudjelovali ravnateljica knjižnice u Vukovaru Jelena Miškić, predsjednik
OMH iz Čitluka Andrija Stojić i voditelj vukovarske podružnice HMI Silvio Jergović, te autori
Anita Martinac, Mate Grbešić i Elizabeta Madić. Predstavljene su tri knjige u izdanju OMH u
Čitluku i to "Tvorci vremena snova" Elizabete Medić, "Život nema Naslova" Anite Martinac i
"Zemlja Hercegovina" Mate Grbavaca. Roman Tvorci vremena snova autorice Elizabete Medić
posvećen je ljudskim snovima koji su, kako kaže autorica, pokretači velikih djela, a zahvaljujući
njima i ona je napisala ovaj roman. Roman govori o ljudskim snovima i zanosima kao krilima
koja čovjeka nose na životnom putu i pomažu mu da se digne nakon posrtanja i nađe nakon
gubljenja. Zbirka novela Život nema naslova autorice Anite Martinac prema njenim riječima
daje odgovore na smisao života. Anita Martinac iza sebe ima nekoliko zbirki poezije i tri
povijesna romana, također u nakladi OMH u Čitluku i OMH u Vinkovcima, a u zbirci novela
Život bez naslova ponovno oživljava prošlost, te tematizira i suvremene probleme poput
odseljavanja mladih. Knjigu Zemlja Hercegovina predstavio je autor Mate Grbavac rekavši
kako je radnja smještena u 15. stoljeće koje je tragično i sudbonosno za BIH. Knjiga govori o
vojvodama Humske Zemlje Sandalju Hraniću, hercegu Stjepanu, o kraljici Katarini, kraljevima
Bosanskog Kraljevstva Stjepanu Tomašu Kotromaniću, Stjepanu Tomaševiću, osmanlijskim
osvajanjima i padu Bosne. Slijedeći dan 20. listopada voditelj vukovarske podružnice HMI
goste je poveo na sv. misu u Vinkovcima, a nakon mise zajedno s doc.dr.sc. Draženom
Švageljomu u razgledavanje znamenitosti Vinkovaca i u Šumarski muzej u Bošnjake.
Naziv projekta: PREDSTAVLJANJE ZBIRKE POEZIJE "TRAGOVI POKORENIH
ŽELJA" (PJESME I OSMISLICE JOSE ŽIVKOVIĆA SOJE
Voditelj projekta: Silvio Jergović
Vrijeme održavanja: 28. 10. 2019.
Mjesto održavanja: Vinkovci
Vukovarska podružnica HMI, u okviru manifestacije Domovina u mom srcu – dani HMI u
Vukovarsko-srijemskoj županiji, zajedno s Ogrankom Matice hrvatske u Vinkovcima
organizirala je predstavljanje ove zbirke pjesama dugogodišnjeg suradnika Jose Živkovića Soje
iz Orašja (BiH). Ovo je autorova peta zbirku poezije Tragovi pokorenih želja (pjesme i
osmislice) izašlu u nakladi Društva hrvatskih književnika Herceg Bosne, Društva hrvatskih
književnika i Ogranka slavonsko-baranjsko-srijemskog (Mostar – Zagreb – Osijek, 2019.). Uz
autora u predstavljanju su sudjelovali predsjednik OMH u Vinkovcima doc.dr.sc. Dražen
Švagelj, Višnja Srčik, prof. i učenici vinkovačke Gimnazije M.A. Reljkovića.
Joso Živković – Soja rođen je 1. travnja 1960. godine u Kostrču, općina Orašje. Školovao se u
rodnom mjestu, Orašju i Zagrebu. Dugo je radio u inozemstvu. Putovao je po svim kontinentima
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u želji da upozna druge narode i kulture. Objavljivao je u brojnim časopisima i sudjelovao na
književnim skupovima u zemlji i inozemstvu. Njegove pjesme zastupljene su u mnogim
zajedničkim zbirkama, antologijama i zbornicima pjesama u Europi i svijetu. Objavio je pet
zbirki pjesama: "Koraci u sjeni", "Čekati dugu", "Gorka čaša", "Nenaviklost duše", "Tišina
raspadanja" i "Tragovi pokorenih želja". Pjesme su mu prevođene na engleski, njemački,
danski, talijanski, ruski, arapski i turski jezik. Više puta je nagrađivan. Član je Društva hrvatskih
književnika, Društva hrvatskih književnika Herceg Bosnu.
Pjesnik Joso Živković pjesnik je koji vlastito iskustvo želi svesti na što ekonomičniju riječ,
svjestan da to ne može u potpunosti izvesti bez niza slika u kojim riječ i sama prestaje biti samo
riječ, nego otvara širok svijet govora, razjašnjavanja i povijesti, one opće i one osobne, u kojoj
Živković, bez skanjivanja, u ovom slučaju na sebe uspješno uzima ulogu pokrovitelja
nepokorivih želja, onih koje ostaju prisutne i onda kada nam se čini da naizgled nema(mo)
nikakvih želja. Živković ovom zbirkom potvrđuje staru istinu da sve stvari uvijek međusobno
surađuju i preobražavaju se jedna u drugu, da isti život struji kroz sve nazočne i nenazočne
oblike, a čovjek može i smije biti i zbir svojih želja i njihov pokrovitelj.“, napisao je između
ostaloga akademik Luko Paljetak u recenziji Živkovićeve nove zbirke za koju je autor dobio i
Šimićevu nagradu na ovogodišnjim 56. Šimićevim susretima u Grudama.
Naziv projekta: PREDAVANJE SILVIA JERGOVIĆA NA TEMU DJELOVANJE
HRVATSKE MATICE ISELJENIKA I DOSADAŠNJE AKTIVNOSTI VUKOVARSKE
PODRUŽNICE
Voditelj projekta: Silvio Jergović
Vrijeme održavanja: 07. 11. 2019.
Mjesto održavanja: Vukovar
U okviru manifestacije Domovina u mom srcu – dani HMI u Vukovarsko-srijemskoj županiji i
programskog ciklusa u Gradskoj knjižnici Vukovar dana vukovarska podružnica HMI zajedno
s Gradskom knjižnicom i čitaonicom Vukovar organizirala je, za članove knjižnice,
predstavljanje rada Hrvatske matice iseljenika – podružnice Vukovar. Na početku sve prisutne
pozdravila je ravnateljica Gradske knjižnice Vukovar Jelena Miškić.
O radu je govorio Silvio Jergović, voditelj vukovarske podružnice HMI. Hrvatska matica
iseljenika utemeljena je 1951. godine, a danas djeluje u skladu sa Zakonom o Hrvatskoj matici
iseljenika što ga je prvi saziv Sabora nakon demokratskih promjena prihvatio, na sjednici
održanoj 28. prosinca 1990. godine. Definirana je kao središnja nacionalna ustanova za
obavljanje društvene i privredne djelatnosti od značenja za položaj hrvatskih iseljeničkih
zajednica i za hrvatske etničke manjine u drugim državama, za iseljenike s teritorija Republike
Hrvatske i Hrvate koji žive i rade u inozemstvu a potječu iz drugih država, kao i za članove
njihovih obitelji koji borave u stranim zemljama. U Vukovaru, podružnica je koja jedina djeluje
na kontinentu, a nedavno je proslavila 15 godina postojanja i aktivnog djelovanja. U predavanju
je također, istaknuta suradnja s brojnim insinuacijama i udrugama kako u Domovini, tako i s
izvandomovinskim Hrvatima. Istaknuti su brojni projekti koji povezuju Domovinu, konkretno
Vukovarsko-srijemsku županiju s izvandomovinskom Hrvatskom. Također naglašeno je da
prilikom dolaska hrvatskih iseljenika u Vukovar, ova podružnica HMI pruža im logistiku i
pokazuje sve znamenitosti Vukovara i županije.
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Naziv
projekta:
PREDSTAVLJANJE
MONOGRAFIJE
"DJELOVANJE
HRVATSKOG KULTURNOG DRUŠTVA NAPREDAK U ZAGREBU IZMEĐU 1992. I
2017"
Voditelj projekta: Silvio Jergović
Vrijeme održavanja: 08. 11. 2019.
Mjesto održavanja: Vinkovci
Vukovarska podružnica HMI, u okviru manifestacije Domovina u mom srcu – dani HMI u
Vukovarsko-srijemskoj županiji, zajedno s Ogrankom Matice hrvatske u Vinkovcima
organizirala je predstavljanje ove vrlo vrijedne knjige. Nakon uvodnog pozdrava predsjednika
Ogranka Matice hrvatske u Vinkovcima Dražena Švagelja i voditelja vukovarske podružnice
HMI Silvia Jergovića knjigu su predstavili predsjednik Hrvatskog kulturnog društva NapredakZagreb mag. art. Miljenko Puljić, dopredsjednici prof. dr. sc. Ivica Kisić i dr. sc. Tomislav
Dubravac.
Na predstavljanju knjige, između ostaloga je naglašeno koliko je Napredak činio i učinio na
očuvanju i afirmaciji hrvatske kulture i hrvatskoga nacionalnog identiteta, pri tome ne
zanemarujući druge i drukčije, na stipendiranja mladih, na povezivanju Hrvata u BiH, u
Hrvatskoj i u svijetu, na univerzalnim vrijednostima zajedničkog dobra… Istaknute su
najznačajnije aktivnosti koje je zagrebački Napredak ostvario u posljednjih četvrt stoljeća, koje
su kronološki pobrojane te navedeni mnogi zaslužnici: akademici, kardinali, sveučilišni
profesori, znanstvenici, biskupi, veleposlanici, književnici, pjesnici, glumci, glazbenici, slikari,
svećenici, političari, novinari, ugledni poduzetnici itd. Svi oni odreda su "bona fide" promicali
temeljne ciljeve i misiju Napretka. Svojevrsni memento tim osobama publika je mogla popratiti
na slajdovima. HKD NAPREDAK Zagreb će i dalje raditi na promicanju i očuvanju vrijednosti
hrvatskoga identiteta i hrvatske kulture i umjetnosti Na koncu je obostrano izraženo
zadovoljstvo prošlom i budućom suradnjom između Napredka, HMI i Ogranka MH u
Vinkovcima.
Naziv projekta: OBILJEŽAVANJE DANA SJEĆANJA NA ŽRTVU VUKOVARA
Voditelj projekta: Silvio Jergović
Vrijeme održavanja: 18. 11. 2019.
Mjesto održavanja: Vukovar
Kao i niz godina dosada vukovarska podružnica HMI aktivno se uključila u obilježavanje
Sjećanja na žrtvu Vukovara organizirajući dolazak hrvatskih iseljenika i Hrvata iz susjednih
zemalja. Tom prigodom voditelj vukovarske podružnice hrvatskim iseljenicima pruža svu
logističku potporu organizirajući njihov boravak i smještaj u Vukovaru. Zbog izuzetno velikog
broja ljudi koji dolaze u Vukovar 18. studenog odati počast žrtvama stradalim u Vukovaru,
potrebno je bilo uložiti velike napore da se na kvalitetan način organizira smještaj i prostor za
parkiranje njihovih vozila. Nakon sudjelovanja u koloni sjećanja i na sv. misi za njih je
organiziran i ručak. Dan prije voditelj vukovarske podružnice HMI hrvatske iseljenike poveo
je u razgledanje znamenitosti Vukovara. Ove godine u Vukovaru su bili dopredsjednik HSK za
Austriju Franjo Raštigorac s obitelji i nekoliko suradnika, Anita Martinac hrvatska
publicistkinja iz Mostara i predsjednica odjela za istraživanje zloćina počinjenih nad Hrvatima
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HSK, te predsjednica udruge pjesnika Hrvatske izvandomovinske lirike (HIL), te Valentin
Zdravko Laurić iz Argentine.
Naziv projekta: PREDSTAVLJANJE KNJIGE MI HRVATI AUTORA MATKA
MARUŠIĆA
Voditelj projekta: Silvio Jergović
Vrijeme održavanja: 09. 12. 2019.
Mjesto održavanja: Vinkovci
U organizaciji Ogranka Matice hrvatske u Vinkovcima i Hrvatske Matice iseljenika –
Podružnice Vukovar, u Vinkovcima predstavljena knjiga "Mi Hrvati" Matka Marušića,
znanstvenika-istraživača, profesora na medicinskim fakultetima u Zagrebu i Splitu, gdje je od
2009. do 2011. bio dekan, uspješnog književnika. Uz autora u predstavljanju su sudjelovali
predsjednik OMH u Vinkovcima Dražen Švagelj i urednica knjige Anđa Raič.
U knjizi "Mi Hrvati" u 115 priča Matko Marušić, kroz svoje iskustvo govori o životu od
socijalističke Jugoslavije do danas. On govori o čežnji za slobodom, kazala je Anđa Raič
ilustrirajući to citatom iz autorova predgovora: "Hrvatska povijest se zna, ali nije poznata. Gdje
je istinita, krije se, a gdje nije, promiče se. Taji se, ili zaboravlja, da je od bitke na Gvozdu do
bitke za Knin obilježena čežnjom za slobodnom i samostalnom državom. Devet stoljeća
neslobode odnijelo nam je ljude i zemlje, uskratilo kulturu i blagostanje, a donijelo zaostalost,
poniženje i neslogu. Sve su vojske skršene, sve politike propale, a opstala je i pobijedila samo
ta čežnja. Ona je više od domoljublja. Uvijek narod voli svoju domovinu, ali samo su Hrvati
svaki dan u devet stotina godina bili spremni za nju poginuti. Njihova su tijela izravnala polja i
zavalila jame, ali duh nije klonuo nego narastao. O tom duhu govori i ova knjiga. U slobodi se
mora govoriti istina". Deset godina je Marušić pisao ovu knjigu jer mu se činilo da to treba reći:
tko su Hrvati? Pisao je zapravo za desne i lijeve, za sve Hrvate. Lijevima je napisao što misli o
njima, ali tu nema mržnje. Ali je napisao i Hrvatima nama, ovima pravima, da vidimo tko smo
mi. Ova knjiga je njegova poruka svima o tome tko smo mi Hrvati". Osvrčući se na aktualni
trenutak Marušić je istaknuo kako, uza sve probleme i otvorena pitanja u Hrvatskoj, ljudi danas
ne bi smjeli biti razočarani. "Ja se čudim ljudima koji su razočarani. Pa mi smo dobili hrvatsku
državu. Dobili smo je zahvaljujući Tuđmanovoj genijalnosti i hrabrosti hrvatskoga vojnika. Mi
smo jedna generacija koja ne postoji u hrvatskoj povijesti. To je nevjerojatno i nitko tko je
domoljuban ne bi smio biti razočaran. Mi smo ta generacija koja je doživjela slobodnu
Hrvatsku. I nemojte biti nezadovoljni svojom domovinom danas, ona je fantastična zato što
nikada u povijesti nije bilo bolje. Sve o korupciji, jadu i krađi, sve je istina, ali kada je bilo
bolje", upitao je Marušić.
"Mi jesmo nesavršeni, malo je reći, ali ne smijemo dopustiti ono što naši neprijatelji žele, da
zamrzimo svoju državu. Komunizam pobjeđuje u svijetu, danas drugim sredstvima, i mi se
moramo tome oduprijeti", poručio je Matko Marušić.
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Naziv projekta: PREDSTAVLJANJE KNJIGE MI HRVATI AUTORA MATKA
MARUŠIĆA
Voditelj projekta: Silvio Jergović
Vrijeme održavanja: 10. 12. 2019.
Mjesto održavanja: Vukovar
U organizaciji Ogranka Matice hrvatske u Vinkovcima i Hrvatske Matice iseljenika –
Podružnice Vukovar, u Vinkovcima predstavljena knjiga "Mi Hrvati" Matka Marušića,
znanstvenika-istraživača, profesora na medicinskim fakultetima u Zagrebu i Splitu, gdje je od
2009. do 2011. bio dekan, uspješnog književnika. Uz autora u predstavljanju su sudjelovali
predsjednik OMH u Vinkovcima Dražen Švagelj i urednica knjige Anđa Raič.
U knjizi "Mi Hrvati" u 115 priča Matko Marušić, kroz svoje iskustvo govori o životu od
socijalističke Jugoslavije do danas. On govori o čežnji za slobodom, kazala je Anđa Raič
ilustrirajući to citatom iz autorova predgovora: "Hrvatska povijest se zna, ali nije poznata. Gdje
je istinita, krije se, a gdje nije, promiče se. Taji se, ili zaboravlja, da je od bitke na Gvozdu do
bitke za Knin obilježena čežnjom za slobodnom i samostalnom državom. Devet stoljeća
neslobode odnijelo nam je ljude i zemlje, uskratilo kulturu i blagostanje, a donijelo zaostalost,
poniženje i neslogu. Sve su vojske skršene, sve politike propale, a opstala je i pobijedila samo
ta čežnja. Ona je više od domoljublja. Uvijek narod voli svoju domovinu, ali samo su Hrvati
svaki dan u devet stotina godina bili spremni za nju poginuti. Njihova su tijela izravnala polja i
zavalila jame, ali duh nije klonuo nego narastao. O tom duhu govori i ova knjiga. U slobodi se
mora govoriti istina". Deset godina je Marušić pisao ovu knjigu jer mu se činilo da to treba reći:
tko su Hrvati? Pisao je zapravo za desne i lijeve, za sve Hrvate. Lijevima je napisao što misli o
njima, ali tu nema mržnje. Ali je napisao i Hrvatima nama, ovima pravima, da vidimo tko smo
mi. Ova knjiga je njegova poruka svima o tome tko smo mi Hrvati". Osvrčući se na aktualni
trenutak Marušić je istaknuo kako, uza sve probleme i otvorena pitanja u Hrvatskoj, ljudi danas
ne bi smjeli biti razočarani. "Ja se čudim ljudima koji su razočarani. Pa mi smo dobili hrvatsku
državu. Dobili smo je zahvaljujući Tuđmanovoj genijalnosti i hrabrosti hrvatskoga vojnika. Mi
smo jedna generacija koja ne postoji u hrvatskoj povijesti. To je nevjerojatno i nitko tko je
domoljuban ne bi smio biti razočaran. Mi smo ta generacija koja je doživjela slobodnu
Hrvatsku. I nemojte biti nezadovoljni svojom domovinom danas, ona je fantastična zato što
nikada u povijesti nije bilo bolje. Sve o korupciji, jadu i krađi, sve je istina, ali kada je bilo
bolje", upitao je Marušić.
"Mi jesmo nesavršeni, malo je reći, ali ne smijemo dopustiti ono što naši neprijatelji žele, da
zamrzimo svoju državu. Komunizam pobjeđuje u svijetu, danas drugim sredstvima, i mi se
moramo tome oduprijeti", poručio je Matko Marušić.
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PODRUŽNICA PULA
Naziv projekta: JE L' VAM SE HOĆE LADO?
Voditelj projekta: Barbara Buršić
Vrijeme održavanja: 20. ožujka 2019.
Mjesto održavanja: Pula, Pazin
U okviru projekta „Je l' vam se hoće Lado?“ u suradnji s Ansamblom LADO te Gimnazijom
Pula i Pazinskim kolegijem – klasičnom gimnazijom Pazin održane su edukativne glazbene
radionice.
Cilj ovih radionica bio je upoznati gimnazijalce s hrvatskom tradicijskom baštinom i plesovima
i pjesmama iz različitih dijelova Hrvatske, ali i izvan Hrvatske gdje živi hrvatsko stanovništvo,
a također i s edukacijskim segmentom te ulogom Lada u promicanju plesne i pjevane tradicije
te zaštićenih kulturnih fenomena s UNESCO-ve reprezenativne liste nematerijalne baštine. U
Gimnaziji Pula te u Pazinskom kolegiju – klasičnoj gimnaziji održale su se po dvije radionice
– plesna i vokalna. Plesnu radionicu održao je plesni voditelj Ansambla LADO Alen Šušković
uz pratnju korepetitora Antuna Kotteka. Na radionici u Puli predstavljeni su plesovi Istre,
Prigorja, Hercegovine i plesovi Hrvata iz Kosova (Letnica), a u Pazinu plesovi Istre, Prigorja
te plesove Hrvata iz Mađarske uz predstavljanje alpske, panonske, jadranske i dinarske plesne
zone. Vokalnu radionicu o vokalnoj tehnici u folklornom pjevanju s primjerima za različite
folklorne zone i „podzone“, ovladavanju i održavanju vokalnog aparata održao je glazbeni
voditelj Ansambla LADO Bojan Pogrmilović.
Radionicama je prethodilo uvodno predavanje o Ansamblu LADO koje je održala Livija
Zgurić, viša stručna savjetnica za odnose s javnošću i marketing Ansambla LADO.
Na predavanju i radionicama u Pazinu sudjelovali su učenici Pazinskog kolegija – klasične
gimnazije te Vokalna skupina Rožice iz Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin, a na
radionicama u Puli učenici pulske Gimnazije.
Naziv projekta: USKRSNA KREATIVNA RADIONICA ZA DJECU I RODITELJE S
JADRANKOM RELOTA
Voditelj projekta: Barbara Buršić, Iva Lanča Joldić
Vrijeme održavanja: 13. travnja 2019.
Mjesto održavanja: Pula, Gradska knjižnica i čitaonica Pula, Dječji odjel
U suradnji s GKC Pula na Dječjem odjelu Središnje knjižnice održana je kreativna uskrsna
radionica koju je vodila Jadranka Relota. Na radionici je sudjelovalo dvadesetak djece koja su
uz pomoć roditelja izrađivala pisanice. U uvodnom dijelu voditeljica radionice Jadranka Relota
predstavila je motive i boje tradicionalnih hrvatskih pisanica te govorila i o svom radu i
radionicama na temu hrvatske baštine koje je održavala i u Argentini. Nekad vrlo istaknuta
članica hrvatske zajednice u Argentine, koja od 2016. živi u Puli, samouka je umjetnica, koja
osim slika izrađuje i istarske suvenire i druge rukotvorine i predmete inspirirane hrvatskom
baštinom.
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Kreativne radionice s Jadrankom Relota u planu su kao trajnija suradnja s Gradskom
knjižnicom i čitaonicom Pula.
Naziv projekta: SUSRETI ISTARSKIH ISELJENIKA
Voditelj projekta: Ana Černjul, Vesna Blažina (Grad Labin), Barbara Buršić
Vrijeme održavanja: 27. kolovoza 2019.
Mjesto održavanja: Labin
Tijekom ljetnih mjeseci velik broj istarskih iseljenika posjećuje svoj zavičaj. Najveći broj
istarskih iseljenika potječe s područja Labinštine, a većina ih živi u SAD-u i to najviše na
području New Yorka gdje se okupljaju u nekoliko klubova. Tradicionalni prijem za iseljenike
porijeklom s Labinštine održao se 27. kolovoza u labinskoj Maloj gradskoj vijećnici. Susretu
se odazvalo preko 30 iseljenika koji većinom žive u New Yorku, a dio njih i u Australiji. Prijem
se održao na poziv i u organizaciji gradonačelnika grada Labina Valtera Glavičića, načelnice
općina Raša Glorije Paliska, te načelnika općina Kršan i Sveta Nedelja, Valdija Runka i
Gianvlada Klarića te pulske podružnice Hrvatske matice iseljenika. Prisutne su pozdravili i
obratili se prigodnim riječima gradonačelnik Labina, voditeljica HMI – Podružnice Pula uime
Hrvatske matice iseljenika te predstavnici istarskih klubova i društava, Gracijela Duras iz
Histria Association of Women, Bruno Višković, jedan od osnivača Istria Sports Cluba te Renato
Rajković, predsjednik kluba Rudar u New Yorku. Cjelodnevni susret iseljenika nastavio se uz
ručak i druženje u restoranu Kvarner. S predstavnicima klubova razgovarala sam i o
mogućnostima suradnje kao i problemima s kojima se susreću klubovi (nedostatak mlađih
članova) te organiziranju zajedničkih kulturnih projekata u suradnji s lokalnom samoupravom
(gradovi i općine).
Naziv projekta: BRAZILSKI DANI U PULI – PROMOCIJA KNJIGE MILANA PUHA:
HRVATSKA U BRAZILU NAKON 1941: TREĆA FAZA USELJAVANJA
Voditelj projekta: Milan Puh, Iva Lanča Joldić, Barbara Buršić
Vrijeme održavanja: 4. – 6. rujna 2019.
Mjesto održavanja: Pula, Gradska knjižnica i čitaonica, Dom hrvatskih branitelja
Brazilski dani u Puli bogatim i raznolikim programom žele približiti Brazil, zemlja iznimne
jezične i kulturne raznolikosti, ali i ukazati na hrvatsko-brazilske veze kroz iskustva i doprinose
hrvatske zajednice Brazilu. U suradnji s Gradskom knjižnicom i čitaonicom Pula i uz potporu
Grada Pule i Ministarstva kulture pokrenuo ih je 2013. Milan Puh, Puljanin s brazilskom
adresom.
U suradnji s HMI – Podružnica Pula, koja se po prvi put uključila u manifestaciju, u Domu
hrvatskih branitelja održana je promocija knjige „Hrvatska u Brazilu nakon 1941. godine: treća
faza useljavanja“, završni dio projekta istraživanja hrvatskog iseljeništva Povijest Hrvata i
hrvatskog useljeništva u Brazil realiziranog uz potporu SDUHIRH i aktivnosti doma Croatia
Sacra Paulistana. Milan Puh predstavio je povijest hrvatske iseljeničke zajednice u Brazilu,
nastanak organizacija i društava iseljenika te o poznate Hrvate koji su ostavili trag u Brazilu.
Poseban naglasak bio je na predstavljanju života i rada Silvija Pletikosa, slikara podrijetlom iz
Istre koji se u Brazil doselio 1961. gdje je postao važan kulturni djelatnik i umjetnik, a u svome
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