IZVJEŠĆE O RADU
DRUŠTVA HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA HERCEG BOSNE
(od 20. lipnja 2021. do 11. lipnja 2022.)
Izvješće je o izvršenju zadaća koje su proistekle iz odluka Skupštine, godišnjega
plana Društva, o urađenim projektima i programima, nakladničkoj djelatnosti,
prijamu u članstvo te planiranim aktivnostima.
Društvo danas broji sto pedeset i šest članova. Imajući u vidu sve okolnosti u
kojima Društvo djeluje, planirali smo, započinjali i dovršavali poslove, projekte i
aktivnosti koje smo ocijenili da možemo ostvariti, trudeći se omogućiti perspektivu
za stabilan rad i djelovanje Društva. U takvom ozračju smo radili i izvršavali zadaće
i ostvarivali postavljene ciljeve relativno uspješno. Priroda našega djelovanja je takva
po svom karakteru da zahtijeva svakodnevnu nazočnost i sustavan rad. Nastojali smo
stalno biti na raspolaganju članovima i javnosti. Održali smo uspješno tzv. hladni
pogon i, prema našoj ocjeni, u nekim segmentima napredovalo u radu.
Od prošle izborne skupštine tijela Društva su se, prihvaćajući odgovornost,
suočavala i dalje s nepovoljnim društvenim okolnostima, tako da osnovni problemi
Društva nisu konačno riješeni.
OPĆI PREGLED
U izvještajnom razdoblju održavane su sjednice Upravnoga odbora u kojima su
analizirali ostvareni rezultati, usvajane odluke i planirane predstojeće aktivnosti.
Pored upravnih tijela koja su birana na prošlogodišnjoj izbornoj Skupštini, i čiji
sastav znate, imenovano je povjerenstvo za prijam novih članova, uredništvo Osvita
i uredništvo Naklade, jer je dosadašnjim povjerenstvima istekao mandat. U
povjerenstvo za prijam imenovani su: Mijo Tokić, Mladen Vuković, i Sonja Jurić, u
uredništvo Osvita imenovani su: Ivan Baković, Mirko Ćurić, Finka Filipović, Vlatko
Majić, Ivan Sivrić, Tomislav Žigmanov i Joso Živković, a u uredništvo naklade DHK
HB imenovani su Ivan Baković, Ivan Sivrić, Mato Nedić, Ružica Soldo i Ljubo Krmek.
Povjerenstvo za Šimićevu nagradu imenovano je prije prošlogodišnje Skupštine i
mandat im traje do 2024. – u povjerenstvu su Mato Nedić, Ružica Soldo i Ljubo
Krmek.
Zbog problema s internetskom stranicom Društva morali smo ju „rušiti“ i
uspostaviti novu na istoj adresi – www.dhk.org. Dobar dio objavljenih sadržaja smo

uspjeli sačuvati i prenijeti na novu stranicu, jedino dotadašnje vijesti nismo uspjeli
sačuvati. Sadržaj i izgled stranice Društva je potpuno izmijenjen, sada je pregledniji
i funkcionalniji. Skoro na dnevnoj bazi objavljujemo vijesti o aktivnostima Društva i
članova, stoga vas pozivamo da nam dostavljate vijesti vezane uz vaš rad – o
objavljenim knjigama, tribinama itd. Pored općih informacija o Društvu, o Nakladi
DHK HB, zadnjih dvadeset brojeva Osvita, o dobitnicima Šimićeve nagrade i o našim
tribinama, na internetskoj stranici su podatci o živim i umrlim članovima Društva – ti
podatci sadrže: fotografiju, životopis, bibliografiju, izbor iz stvaralaštva i ulomke iz
recenzija i kritičkih osvrta. Od sviju smo tražili te podatke, no nisu svi dostavili, mnogi
životopisi su pisani davno i nisu ažurirani, stoga vas molim: pogledajte na stranici
svoje podatke i ako što nedostaje dostavite nam.
Što se tiče naših književnih manifestacija, tribina i naklade, nastavljene su ranije
započete i održane su, a potaknute su i neke nove. Osnovne manifestacije DHK HB:
Humski dani poezije, objavljivanje časopisa Osvit i dodjela Godišnje nagrade A. B.
Šimić u sklopu Šimićevih susreta, Književna srijeda u Otvorenoj čitaonici te književne
tribine kao okosnica našega djelovanja zaslužuju da se o njima kaže koja dodatna
riječ:
Humski dani poezije: Uspješno su održani 22. Humski dani poezije uz
sudjelovanje članova Društva i gostiju i sadržavali su sljedeće programe: pjesnička
večer u Središnjoj Bosni, Ikavski skup u Travniku i Sveknjiževna večer u Mostaru.
Već uobičajeni posjet školama ove godine nije realiziran zbog epidemioloških mjera
koje su bile na snazi
Humski dani poezije počeli su u Vitezu je 29. listopada 2021. u prostoru Doma
HKD Napredak, pjesničkom večeri na kojoj su sudjelovali: Željko Kocaj, Finka
Filipović, Sanja Križanac Strukar, Mirjana Jezidžić, Božena Volić, Ivica Kesić, Anto
Stanić, Anto Marinčić, Josip Kurevija, Ivan Volić, Stanko Krnjić, Miljenka Koštro,
Radica Leko, Srećko Marjanović, Antun Lučić, Anto Zirdum, Ivan Baković i Dragan
Mučibabić. Pročitane su i dvije pjesme članice DHK HB Ive Nuić, koja je preminula
dan prije ove književne večeri. Večer je glazbeno obogatio viteški kantautor Ivo
Jandrić. Nadamo se da će ova književna večer prerasti u godišnju manifestaciju DHK
HB u Središnjoj Bosni.

U subotu, 30. listopada 2021., u Hrvatskom kazalištu u Jankovićima kod Travnika,
u suradnji sa Studijem za hrvatski jezik i književnost Filozofskoga fakulteta
Sveučilišta u Mostaru, održan je 15. Ikavski skup. U prvom djelu – filološki pogledi,
sudjelovali su: Finka Filipović, Dijana Pinjuh, Elmedina Alić, Sanja Ledić i Antun Lučić.
U književnim prinosima svoje radove pisane ikavicom čitali su književnici: Božena
Volić, Miljenka Koštro, Radica Leko, Stanko Krnjić i Srećko Marijanović.
U Mostaru su 5. studenoga 2021. u Hrvatskom domu hercega Stjepana Kosače,
Sveknjiževnom večeri završeni XXII. Humski dani poezije.
U prvom dijelu večeri nazvanu Spomenimo se prijatelja održano je slovo o
preminulim književnicima, članovima DHK HB: Ivi Nuić, Anđelku Vuletiću, Jozi Jakiši,
Asafu Durakoviću, Marku Lovriću i peta obljetnica smrti Janka Bučara.
U drugom dijelu večeri poeziju su govorili afirmirani pjesnici članovi DHK HB, mladi
pjesnici i gosti: Ivan Bitanga Šujan, Marela Jerkić-Jakovljević, Darko Juka, Blanka
Kraljević, Stanko Krnjić, Srećko Marijanović, Sanijela Matković, Grgo Mikulić,
Zvonimir Mikulić, Ivo Raguž, Ivan Sivrić, Mara Cica Šakotić, Dubravka Bandić,
Snježana Lovrić, Marija Pavković, Matea Ravlić, Angela Šuta i Ivan Vrljić.
Svim sudionicima XXII. Humskih dana poezije uručena su priznanja, za
sudjelovanje i doprinos književnosti i kulturi uopće.
Pokrovitelji Humskih dana poezije bili su: Vlada HNŽ, Ministarstvo obrazovanja,
znanosti, mladih, kulture i športa ŽSB. Sponzori: Grad Mostar, Fram-Ziral, Hrvatski
dom hercega Stjepana Kosače. Medijski pokrovitelji: RT Herceg Bosne, BH radio 1,
Mostarska panorama, Bljesak.info, Običan radio, Jabuka TV, Mir Međugorje i Radio
Grude. Vijesti su pored navedenih medijskih pokrovitelja prenosili mnogi drugi mediji
– svima im od srca hvala.

Časopis Osvit i nakladnička djelatnost Društva – Prema već ustaljenoj
dinamici redovito je izlazio časopis Osvit – dva dvobroja u jednoj godini. Danas je
objavljen dvobroj 109/110. Časopis je u knjižničnoj bazi podataka, u CEEOL-u,
međunarodnoj bazi podataka za središnju i istočnu Europu, koja ima sjedište u

Frankfurtu na Majni. Prilozi objavljeni u Osvitu tako su dostupni čitateljima u čitavu
svijetu.
Časopis izlazi u nakladi od tri stotine primjeraka. Uspijevamo prodati stanovit broj
primjeraka, a distribucija časopisa i dalje ide s poteškoćama. Prema našoj ocjeni,
časopis je dobro primljen kod čitatelja, a interes pisaca i suradnika je primjeren.
Nakladnička djelatnost Društva se očitovala i u objavljivanju knjiga u suradnji s
brojnim suizdavačima. Budući da u Društvu nema sredstava za nakladničke namjene,
izdavanje knjiga se odvija po ustaljenoj proceduri koja je važila i ranije (pokrivanje
troškova ostavlja se autorima i sponzorima te promidžbi izdanja). U nakladi DHK HB
od zadnje skupštine objavljeni su sljedeći naslovi: Marijan Mandić: Tranzicija, Ivan
Bradvica: Bez povratka, Ivan Sivrić: Orni za vrijeme, Marijan Mandić: Vojnik u pet
odora, Ivan Sivrić: U zemlji ljudi, Miljenka Koštro: Tri tajne, Ivan Bradvica: Moja
svegarnica, Marijan Mandić Ideologija, Maja Tomas: Ljubičaste oči, Srećko
Marijanović: Bezimeni. Dvije su knjige trenutno u procesu tiskanja – Sanijela
Matković: Nevjerstvo svjetionika i Mijo Tokić: Konjanik.
Ukupno u Nakladi DHK HB objavljeno je 177 knjiga.
Šimićevi susreti održani su od 25. do 29. travnja 2022. Program u Mostaru bio
je 27. travnja u i započeo je polaganjem cvijeća kod spomenika Antunu Branku
Šimiću. U Hrvatskom domu hercega Stjepana Kosače Poetski kolaž o Antunu Branku
Šimiću izveli su članovi Kluba studenata hrvatskoga jezika i književnosti „Franjo
Milićević“ s Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru i učenici Osnovne škole
Antuna Branka Šimića. Pored ovoga, predstavljena je knjiga Izabranih pjesma Antuna
Branka Šimića, koja je objavljena u nakladi Organizacijskoga odbora Šimićevih
susreta. Knjigu su predstavili Ivan Baković, predsjednik DHK HB, i ilustratorica knjige
Andrijana Mlinarević-Cvetković. Tom prigodom nazočnima su se obratili Ljubo Grizelj,
načelnik općine Grude i predsjednik Organizacijskog odbora Šimićevih susreta i
Zvonko Milas, državni tajnik Središnjega državnoga ureda za Hrvate izvan Republike
Hrvatske. Završnica Šimićevih susreta bila je 29. travnja 2022. u Grudama,
književnici su posjetili srednju i osnovne škole u Grudama i služena je sveta misa
zadušnica za braću Šimiće u Drinovcima. Program je nastavljen u Peć Mlinima ispred
Ravlića pećine. Slovo o Šimiću govorio je Luko Paljetak. Nastupili su pjesnici Tomislav
Domović, Ivana Ćurić, Ivan Bitanga Šujan i Ivan Sivrić. Dodijeljene su nagrade za
likovna i literarna ostvarenja učenicima i studentima te godišnja nagrada DHK HB A.
B. Šimić. Ovogodišnji dobitnik Šimićeve nagrade je Stijepo Mijović Kočan za knjigu

Bože moj. Nagradu je uručio Ivan Baković, predsjednik DHK HB. Na natječaj su
pristigle 43 knjige od 38 autora.
Otkad je Organizacijski odbor promijenio nadnevak održavanja Šimićevih susreta
nalazimo se u vremenskom tjesnacu s raspisivanjem natječaja i vremenom za rad
prosudbenoga povjerenstva. Stoga je Upravni odbor DHK HB odlučio za sljedeće
natječaje promijeniti vremenski okvir tako da će se Nagrada A. B. Šimića dodjeljivati
za knjige objavljene u prošloj kalendarskoj godini od 1. siječnja do 31. prosinca,
dosad je to bilo od 1. travnja do 31. ožujka. Na ovaj način će povjerenstvo imati
dovoljno vremena za rad. Sve ostale propozicije natječaja ostaju iste.

Književna srijeda u Otvorenoj čitaonici – unatoč, na trenutke strogim,
epidemiološkim mjerama, uspjeli smo održati kontinuitet Književne srijede u kojoj
predstavljamo književno stvaralaštvo članova DHK HB. Tako smo u Književnoj srijedi
ugostili: Ivu Raguža, Zdravka Nikića, Matu Grbavca i Maru Cicu Šakotić. U
programima su sudjelovali i o njihovu stvaralaštvu govorili: Srećko Marijanović, Ivan
Baković, Miljenko Stojić, Ivan Sivrić, Jozefina Knezović, Maja Lasić, Dragan Šuvak,
Leon Knezović i Blanka Kraljević. U svim predstavljanjima sudjelovali su članovi Kluba
studenata hrvatskoga jezika „Franjo Milićević“ s Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u
Mostaru. Voditelj Književne srijede je prof. Ivan Sivrić.
Drugi (stalni i povremeni) programi –
Adventska književna večer održana je 8. prosinca 2021. u Hrvatskom domu
hercega Stjepana Kosače. Pjesme prikladne adventu i Božiću čitali su: Ivan Bitanga
Šujan, Ante Bošnjak, Viktorija Bukovac, Marela Jerkić-Jakovljević, Miljenka Koštro,
Radica Leko, Snježana Lovrić, Srećko Marijanović, Sanijela Matković, Pero Pavlović,
Ivo Raguž, Ivan Sivrić, Anto Stanić, Mara Cica Šakotić, Angela Šuta, Dubravka
Bandić, Fran Marić i Marko Zovko (učenici VIII. razreda Osnovne škole Ilije
Jakovljevića, Mostar). Pročitane su pjesme Borislava Arapovića, Zdenke Čavić i
Fabijana Lovrića, koji nisu mogli nazočiti.
Književna večer duhovne poezije Breviarium poeticum održana je 30. ožujka 2022.
u Hrvatskom domu hercega Stjepana Kosače u Mostaru. Izbor iz duhovne poezije
hrvatskih pjesnika govorili su članovi Kluba studenata hrvatskoga jezika i književnosti
Franjo Milićević. U drugom dijelu programa duhovnu poeziju prikladnu Uskrsu govorili
su pjesnici članovi DHK HB i gosti: Ivan Bitanga Šujan, Ante Bošnjak, Marela Jerkić

Jakovljević, Ivica Kesić, Srećko Marijanović, Sanijela Matković, Pero Pavlović, Ivo
Raguž, Leon Rajič, Ivan Sivrić, Anto Stanić, Mara Cica Šakotić.
Održano je više tribina, odnosno, književnih predstavljanja knjiga naših članova i
gostiju u više mjesta u Hercegovini: Ivana Sivrića, Marijana Mandića, Srećka
Marijanovića, Stanka Krnjića, Tomislava Domovića, Grge Mikulića…

OSTALI PROGRAMI ODRŽAVANI UZ POTPORU, SUORGANIZACIJU ILI
ORGANIZACIJU DHK HB
Đakovački susreti hrvatskih književnih kritičara prošle godine posvećeni su
bosanskohercegovačkim hrvatskim kritičarima. Objavljen je i Zbornik radova koji će
biti predstavljen u Đakovu u lipnju ove godine jer ga nije bilo moguće predstaviti lani
zbog epidemioloških mjera u RH. Zastupljeni su članovi Društva svojim radovima:
Ivan Baković, Marina Kljajo-Radić, Antun Lučić, Šimun Musa, Mato Nedić i Ivan Sivrić.

DHK HB je sudjelovalo na Mostarskom sajmu i tom prigodom su dodijeljene
nagrade za najbolji literarni i likovni rad za studente i srednjoškolce na natječaju koji
raspisuje DHK u suradnji s Mostarskim sajmom „Pričom i/ili fotografijom do nagrade“,
radovi
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(109/110).potom je predstavljena knjiga Cvjetni trn dobitnica nagrade A.B. Šimić
2021.
Želeći njegovati spomen na stradavanje Hrvata u Drugom svjetskom ratu i
šezdeset i šest pobijenih hercegovačkih franjevaca DHK HB je u suradnji s
Vicepostulaturom postupka mučeništva Fra Leo Petrović i 65 subraće realiziralo
nagradni natječaj o temi pobijeni hercegovački franjevci tijekom Drugoga svjetskoga
rata i u poraću za uratke iz: književnosti, glazbe, likovne kulture, povijesti,
računalstva, umjetničke fotografije, videa. Natječaj je inače otvoren za: djecu (pučka
škola), mladež (srednja škola) i odrasle (studenti i punoljetni).
U suradnji s ogrankom Matice hrvatske Čitluk suorganizirali smo 28. srpnja u
Čerinu XVI. Književno – glazbena manifestacija “Susreti pod hrastom. U književnom
dijelu programa nastupili su naši članovi: Blanka Kraljević, Zvonimir Mikulić Đono,
Darko Juka, Pero Pavlović, Ljubo Krmek i Sanijela Matković.

U Ljubuškom smo sudjelovali na 6. Ljubuškom pjesničkom maratonu koji
organizira Udruga "Staro Hardomilje" u suradnji s DHK HB.
Na 13. Međunarodnim književnim susretima u Koljnofu, u Mađarskoj, od 26. do
29. kolovoza 2021. u ime Društva sudjelovali su naši članovi Tomislav Marijan
Bilosnić i Nada Đerek.
U suradnji s Maticom hrvatskom Orašje, 24. listopada 2021. sudjelovali smo na 3.
Susretima pjesnika u Posavini: Mirko Ćurić, Mato Nedić, Joso Živković, Srećko
Marijanović, Ivan Baković, Ivan Sivrić, Sonja Jurić i Ljerka Mikić.
U suradnji s Gradskom knjižnicom Kulturno-informativnoga centra Tomislavgrad
12. studenoga 2021. organizirali smo tradicionalnu, šestu po redu, Književnu večer
“Kraljevstvo riječi”. Sudjelovali su naši članovi i gosti: Ivana Ćurić, Iva Bagarić, Marija
Pavković Baković, Tomislav Majić, Mijo Tokić, Marko Tokić, Ljuba Đikić, Sonja Jurić,
Ivo Raguž, fra Miljenko Stojić, Marela Jerkić Jakovljević, Ilija Smiljanić i Ivan Baković.
S Klubom studenata hrvatskoga jezika i književnosti „Franjo Milićević“ Filozofskoga
fakulteta Sveučilišta u Mostaru organizirali smo 24. veljače 2022. u Čapljini
književno-glazbenu večer posvećena Jozi Jakiši, a povodom prve obljetnice njegove
smrti. O životu i književnom stvaralaštvu Joze Jakiše govorili su: Anita Jakiša Raguž
(kći pok. Joze), prof. dr. sc. Antun Lučić, doc. dr. sc. Tina Laco (Filozofski fakultet
Sveučilišta u Mostaru) i prof. Ivan Baković (predsjednik DHK HB). Jozine stihove i
stihove napisane o Jozi čitali su doc. dr. sc. Marko Tokić, Marija Pavković, Ivan
Dugandžić i Rasim Zlatan Pršte. Glazbeni prinos dao je Petar Rozić.
Važno je naglasiti da je održan još niz pojedinačnih programa/priredaba koje je su
bile važne i kojima je Društvo dalo potporu, bio institucijski, bilo da su sudjelovali
naši članovi pojedinačno. Njih sve u ovom izvješću ne možemo nabrojiti jer ih je bilo
mnogo. No, sve smo ih pratili na našoj web-stranici, koliko smo mogli više.
OSTALE AKTIVNOSTI
Redovito smo pratili i prijavljivali se na javne pozive s ciljem osiguranja
materijalnih uvjeta rada Društva. Slali smo pisma i zamolbe institucijama u BiH,
županijama, općinama, Uredu za Hrvate izvan RH sa zahtjevom za uvrštavanje u
proračun ili bilo kakav vid pomoći. Upućivane su aplikacije na natječaje: Federalnoga
ministarstva kulture i športa, Ministarstva civilnih poslova BiH, Fondacije za

nakladništvo F BiH, Fondacije za bibliotečnu djelatnost (u protekloj godini otkupljeno
je više naslova naših članova, odnosno, naklade DHK HB), Ministarstva prosvjete,
znanosti, kulture i športa HNŽ, a neovisno od tom zamolbe na više adresa za potporu
rada Društvu. Zahvaljujući sredstvima dobivenima na natječajima i pojedinačnim
potporama raznih razina vlasti Društvo uspijeva nekako opstati.
Nažalost od Ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske posljednjih desetak godina
ne dobivamo ništa. Nismo ustanovili razloge iako imamo, nominalno dobre kontakte.
S ciljem konsolidacije financijskoga stanja u Društvu pokretane su inicijative i
davani prijedlozi na mnoge adrese, upućivani dopisi ministarstvima, općinskim i
gradskim

vlastima,

organizirani
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ministrima, članovima Glavnoga vijeća Hrvatskoga narodnoga sabora, konzulom RH
u Mostaru, gradonačelnicima i načelnicima općima, za uvrštenje u proračun s
prijedlozima za suradnji na kulturnom i prosvjetnom polju sa svrhom ostvarivanja
zajedničkoga interesa. Osim, kako je već rečeno, pojedinačnih potpora, sustavna
rješenja financiranja DHK HB još uvijek nema na vidiku.
Po pet primjeraka svakoga broja časopisa Osvit šaljemo u poglavarstva općina s
hrvatskom većinom, neki plate, neki se ogluše.
Pored sredstava dobivenih na natječajima na državnoj, federalnoj i županijskoj
razini (a što je prikazano u financijskom izvješću), svakako treba spomenuti one koji
su se odazvali našem pozivu za potporu Društvu: Ministarstvo znanosti, prosvjete,
kulture i športa HBŽ, Vlada Županije zapadnohercegovačke, Ministarstvo prosvjete,
kulture i športa HNŽ, Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa
SBŽ, Klub HNS-a u Parlamentarnoj skupštini BiH, ŽO HDZ BiH Žepče, općine: Grude,
Čapljina, Ravno, Stolac, Ravno, Neum, Grad Mostar; od pojedinaca treba istaknuti
Antona Kikaša iz Kanade, fra Šitu Ćorića iz Švicarske, Zorana Sovu iz SAD-a, Nadu
Ban i Zdenku Marić iz Kanade.
Unatoč racionalnom trošenju, postojeća sredstava su ipak nedostatna za izmirenje
svih dugova i uspješno funkcioniranje Društva.
Zaključkom Upravnoga odbora poticani su članovi da izmiruju svoje obveze
članarine.
NOVI – ISKLJUČENI – UMRLI ČLANOVI
Od prošle Skupštine u članstvo DHK HB primljeni su: Jozo Krajinović, Blanka
Kraljević, Žaklina Kutija, Ante Tomić i Marjana Lavrić.

Zdravko Kordić isključen iz članstva na osobni zahtjev.
U proteklih godinu dana, nažalost, umrli su članovi DHK HB: Iva Nuić, Anđelko
Vuletić, Tvrtko Gavran, Josip Palada, Silvestar Ištuk, Luka Tomić i Zdravko Sančević

NASTOJANJA, PROGRAMI I AKTIVNOSTI
Upravni odbor DHK HB prihvatio je prijedlog Kulturno-informativnoga centra
Tomislavgrad o ustanovljenju Nagrade za kratku priču Petar Miloš. Ove godine će biti
raspisan prvi natječaj.
U razgovoru s poglavarstvom Općine Čapljina dogovoreno je ponovno pokretanje
pjesničke manifestacije Rijek u kamenu, koja je proteklih godina organizirana u
Počitelju. Upravni odbor DHK HB je prihvatio prijedlog da budemo organizatori te
manifestacije. Očekujemo konkretizaciju dogovora.
U tijeku su dogovori za još neke manifestacije, ali je u ovom trenutku prerano
govoriti o tom.
Minulo razdoblje bilo je ispunjeno i drugim sadržajima što je rezultat velikoga truda
vodstva Društva.
Suradnja DHK HB s DHK iz Zagreba, sestrinskom književnom organizacijom, je
vrlo važna i na tom smo polju nismo ostvarili zadovoljavajuće kontakte, osim s
Ogrankom slavonsko-baranjsko-srijemskim.
Jedan manji broj članova uopće ne sudjeluje u radu Društva, ne objavljuje u našim
publikacijama, ne dolazi na naše manifestacije, skupštine i ne plaća članarinu.
Očekujemo prijedloge naših članova kako razriješiti taj problem.
Vezano za aktualnosti u Društvu u više navrata članovi DHK HB su gostovali na
televizijskim i radiopostajama na svim razinama, od lokalne do državne, mnogi
internetski portali u BiH i u RH prate naš rad kao i tiskovine od kojih treba posebno
istaknuti Večernji list BiH – tako da s ovim dijelom prezentacije rada Društva nemamo
razloga biti nezadovoljni.
U cjelini proteklo razdoblje ocjenjujemo uspješnim u odnosu na nepovoljne prilike
i ranija razdoblja. Nismo zadovoljni u kojoj se mjeri cijeni naš rad, nekada čak
sumnjamo da se on namjerno ignorira.
U odnosu prema Društvu prevelik je broj onih koji ignoriraju naše potrebe i
opravdane zahtjeve, zamolbe. Često ni preporuke dužnosnika koji cijene značenje
književnoga djelovanja za nacionalni identitet, za kulturu i uopće opstojnost kulturne
i civilizacijske baštine Hrvata u BiH, ne pomažu.

U vremenu pred nama nastojat ćemo sačuvati sadašnji status DHK HB i dalje
skrbiti o svrhama, ciljevima i zadaćama iz Statuta Društva. Konkretan operativni
dinamički plan rada za iduće razdoblje ne možemo sačiniti jer nemamo nikakav
siguran i stalan izvor prihoda. Okvirno smo to pokušali s hodogramom koji smo na
UO usvojili, što je zapravo godišnji plan aktivnosti i rada.
Djelovanje DHK HB može biti uspješnije. Naše djelovanje će morati biti
prepoznatljivije, da bi društvo učinkovitije postupalo i da bi potpora zajednice bila
stvarna i pravodobna. Treba se izboriti za jačanje naše staleške pozicije, pronaći
način boljega i uspješnijega povezivanja unutar hrvatskoga nacionalnoga korpusa,
snažnijega uključivanja članova u programe koje Društvo realizira, pokretati
programe koji će unaprijediti rad članova i Društva u cjelini i tomu slično.
Poticat ćemo suradnju sa srodnim društvima drugih naroda. Naši članovi
pojedinačno surađuju vrlo uspješno s mnogim stranama pa bi Društvo kao udruga
koja okuplja te iste članove mogla nešto od toga iskoristiti.
Na kraju, ocjenjujemo da se DHK HB stabiliziralo. To prihvatimo kao početak
njegova napretka što se može ostvariti jedino trudom i dobrom voljom svih nas.
Društvo je naše, ono zahtijeva naš angažman, vratit će nam uloženi trud jačanjem
našega samopoštovanja, ponosa i koristi koju dajemo zajednici u kojoj djelujemo i
kojoj pripadamo.
Mostar, 11. lipnja 2022.
Predsjednik DHK HB
Ivan Baković

