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ZAPISNIK 

s 2. (elektroničke) sjednice Upravnog vijeća Knjižničarskog društva Dubrovnik održane  25. ožujka 

2021. godine s početkom u 10 sati, putem platforme ZOOM. 

Sjednici su nazočili sljedeći članovi: Marica Šapro Ficović, predsjednica, Lucija Kukica 

Ćosić, tajnica Društva. Marjana Leventić Šipčić, Tena Zmijarević (imala tehničkih poteškoća) , 

Vesna Vidović, Paula Raguž, Ana Ćurković, Marinka Ulaga.   

Dnevni red:  

1. Usvajanje Zapisnika 1. sastanka Upravnog vijeća 5. ožujka 2021. godine 

2. Zaključci elektroničkog sastanka UV 18. -23. ožujka Plan i program rada u 2021. godini i 

prijava na natječaj javnih potreba u kulturi Dubrovačko-neretvanske županije  

3. Suradnja s HKD-om i regionalnim društvima 

4. Razno 

 

 

Ad 1.  

Sastanak je otvorila predsjednica Društva Marica Šapro Ficović  i predložila dnevni red na 

koji nije bilo primjedbi. 

Na zapisnik sjednice Upravnoga Vijeća KDD-a od 25. ožujka  2021. godine nije bilo primjedbi, pa 

je prihvaćen jednoglasno.  

 

Ad. 2. 

Predsjednica Marica Šapro Ficović izvjestila je sljedeće: 

-  za članove KDD- a dogovorena je edukacija CANVA 14. lipnja 2021. godine  

- 21. rujna  2021. godine s Knjižničarskim društvom Bjelovarsko-bilogorske županije predložena je 

edukacija /  webinar FLIPPITY 

- 9. studenoga  2021. godine organizirana je edukacija / webinar DIGITALNI REPOZITORIJI. 

Predsjednica je izvijestila da do lipnja 2022. godine  nema tečajeva uživo, zbog epidemiološke 

situacije. Također, navela je niz zanimljivih edukacija koje po želji i interesima članova Društvo 

može organizirati: Zanimljivi tečajevi: 

- Design thinking – Dragana Koljenik 
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- Revizija i otpis građe u knjižnicama 

- Serijske publikacije i druga neomeđena građa 

Seminar o serijskim publikacijama je posebno zanimljiv jer je obrada serijskih publikacija 

zanemarena u knjižnicama, pogotovo u matičnim knjižnicama. 

Paula Raguž  je predložila seminar ISBD objedinjeno izdanje 

Prihvaćeni su prijedlozi o tečajevima CSSU. 

Predsjednica Šapro Ficović predložila je  predstavljanja stručnih izdanja HKD-a, npr. knjige 

Knjižnična arhitektura. Tatjana Aparac Jelušić, jedna od autorica je spremna sudjelovati putem 

Teamsa, Zooma ili uživo. Također je dodala da ima naših kolega u Županiji  koji dobro rade, i od 

njih bi mogli dosta naučiti. 

Marijana  Leventić Šipčić predlaže temu iz područja medijske pismenosti za sve članove Društva 

te organizirani sastanak svih knjižničara školskih i narodnih knjižnica. Prijedlog je jednoglasno 

prihvaćen.  

Paula Raguž  predlaže da kad neki član Društva završi projekt na kojem radi da to predstavi na 

sljedećem sastanku. Marica Šapro Ficović navodi jedan takav dobra primjer i smatra da bi Paula, 

Damjan i Tina trebali predstaviti svoj projekt Zaštita baštine u poratnim uvjetima. 

 

Ad. 3.  

Predsjednica KDD-a je izvjestila da je ujedno i predsjednica Komisije HKD-a za povijest 

knjige i knjižnica, time je postala član Stručnog vijeća HKD-a, predsjednik KDD-a je član Glavnog 

odbora HKD-a.  Nadovezala se da je 24. ožujka 2021. godine bio  sastanak Izvršnog odbora HKD-

a, prva potpredsjednica je Sanja Brbora iz Sveučilišne knjižnice Split, predsjednica Šapro Ficović  je 

s njom dogovorila daljnju suradnju, kad dopuste uvjeti. 

 

Ad. 4.  

Paula Raguž je postavila kako motivirati kolege da se uključe u Društvo. Marica naglasila 

važnost Skupštine, jer tada ljudi pristupe i plate članarine.  

Marica smatra da treba napomenuti da se članarina plaća do lipnja, radi financijskog izvještaja. 

Ana Ćurković je predložila da se naprave fotografije sa sastanaka i stručnog usavršavanja i oblikuje 

prezentacija da se ljudi zainteresiraju. 

Tena Zmijarević se stavila na raspolaganje za izradu prezentacija, a otvorila temu vizualnog 

identiteta Društva, loga. U Karlovcu je raspisan natječaj, nagrada je 500,00 kn, a ostali sudionici su 

dobili potvrde u sudjelovanju u natječaju. Predsjednica KDD-a se slaže da je prijedlog dobar i da 

se svakako može raditi na vizualnom identitetu Društva.  
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Predsjednica Šapro Ficović je  je napomenula da je dogovorena suradnja s knjigovodstvenim 

servisom Sunce, vlasnice Anite Simović. 

 

 

 

Sjednica je završila u 11.30. 

 

Predsjednica KKD-a  

__________________________ 

Dr. sc. Marica Šapro Ficović 

 

 

Zapisničarka: 

__________________________ 

Lucija Kukica Ćosić 

 


