Odsjek za filozofiju
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Hrvatsko društvo
za analitičku
filozofiju

Pozivaju Vas na okrugli stol

KNJIŽEVNOST I DRUŠTVO: VRIJEDNOSTI ČITALAČKIH PRAKSI
Sudjeluju:

Dr. sc. Korina Udina, Knjižničarsko društvo Rijeka
Prof. Verena Tibljaš, Gradska Knjižnica Rijeka
Doc. dr. sc. Maja Opašić, Udruga “Portić”
Prof. Daniela Samaržija, Škola za Primijenjenu umjetnost Rijeka
Prof. Lorena Mrvčić, Osnovna Škola “Kraljevica”
Moderatorica: doc. dr. sc. Iris Vidmar
U ponedjeljak, 11. ožujka 2019., na Filozofskom fakultetu u Rijeci, uč. 206, u 11:00 sati.
Tema okruglog stola jest pitanje uloge i vrijednosti književnosti i čitanja za pojedinca, ali i u kontekstu
društvene zajednice. Govorit će se o čitalačkim praksama u različitim kontekstima, od vrtića i osnovnih
škola, knjižnica, čitalačkih klubova i klubova umirovljenika, kao i o čitanju kao samostalnoj, privatnoj
aktivnosti. O važnosti i vrijednosti knjige i književnosti raspravljat će se iz perspektive knjižnica, uz
naglasak na pitanju o doprinosu i ulozi knjižnica u društvu i obrazovanju. Raspravljat će se i o
aktivnostima čitalačkih klubova, s posebnim naglaskom na volonterskome čitanju u bolnici Kantrida i
njegovome terapeutskom djelovanju na oboljelu djecu. Prepoznajući vrijednosti čitanja, od beletristike
poput 'ljubića' i 'krimića', do djela književnih kanona, namjera je potaknuti raspravu o tome kako štititi
i promicati takve vrijednosti, posebno unutar širega konteksta zanemarivanja vrijednosti humanističkih
znanosti i umjetničkoga djelovanja. Između ostalih, postavit će se pitanja zašto uopće čitati, što čitati,
kako čitati, što je književni kanon i zašto je on bitan, ima li mjesta za knjige u svijetu online medija,
postoje li loše knjige, jesu li knjige nemoralne u svijetlu svog sadržaja, što knjige mogu učiniti za nas i
za društvo i mnoga druga, s namjerom afirmiranja vrijednosti književnosti, čitanja i čitalačkih praksi.

Okrugli stol održava se u sklopu projekta „Književnost kao domena etičnosti“ (inicijalne potpore Sveučilišta u
Rijeci, br. 17.05.2.2.05) i povodom desete obljetnice programa „Pripovjedač/ica priča za laku noć“ udruge „Portić“

