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Priopćenje  
 
 
 

Za manje od mjesec dana više od tisuću posjeta portalu ZKVH 
 
 

S osobitim zadovoljstvom obavještavamo javnost da je za nepunih mjesec dana, danas 26. 
svibnja, internetski portal Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata (www.zkvh.org.rs) posjetio 
tisućiti posjetitelj. Naime, 30. travnja ove godine uputili smo obavijest da se poslovi oko izrade 
web stranica Zavoda privode kraju i da je stranica dostupna javnosti, te pozvali zainteresirane da 
ih ciljano posjećuju, provjeravaju njezino funkcioniranje, te da nam se jave ukoliko žele 
komentirati, predlagati ili ukazati na moguću pogrešku. 

Službeno predstavljanje portala održano je u subotu, 16. svibnja, na prvom radnom 
susretu udruga kulture u Vojvodini. Samo deset dana nakon toga stranice Zavoda imale su tisuću 
posjetitelja. To nedvojbeno pokazuje da je za web portalom kulture Hrvata u Vojvodini bilo 
velike potrebe, i s druge strane, da su stranice primjereno odgovorile na te potrebe.  

Web stranice Zavoda zamišljene su kao informativni portal cijele kulturne scene 
vojvođanskih Hrvata, a ne samo Zavoda kao kulturne ustanove. Uz osnovne informacije o 
Zavodu te aktualnih vijesti o aktivnostima kako Zavoda tako i kulturnih udruga diljem 
Vojvodine, na stranicama se predstavlja kultura vojvođanskih Hrvata uopće, te se mogu naći 
prikazi vlastite povijesti, prikazi velikana, materijalni tragovi kulture, informacije o institucijama 
i organizacijama, najvažnijim kulturnim manifestacijama, najave događaja i izvješća o njima... 
Također, stranice sadržavaju i kalendar kulturnih manifestacija hrvatskih udruga kulture u 
Vojvodini, čime se nastoji uvesti red i omogućiti voditeljima kulturnih udruga bolje planiranje 
kulturnih događaja s ciljem da se izbjegnu preklapanja.  

Činjenica da su internetske stranice Zavoda posjećene tisuću puta za vrlo kratko vrijeme, 
hrabri uposlenike i mene kao urednicu internetskih stranica da nastavimo ne samo redovito ih 
održavati s novim informacijama, već ih i obogaćivati sa stajaćim sadržajima vezanim za našu 
prošlost i sadašnjost, kulturnu baštinu i slično. 
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