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ZAPISNIK 

s 3. (elektroničke) sjednice Upravnog vijeća Knjižničarskog društva Dubrovnik održane  27. travnja 

2021. godine, putem ZOOM platforme s početkom u 10 i 30. 

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

Ćosić tajnica Društva, Ana Ćurković, Marjana Leventić Šipčić, Nina Cvitković Đone, Paula Raguž, 

Ivana Čarapina kao predsjednica Nadzornog odbora, i Marinka Ulaga kao blagajnica.  

Dnevni red:  

1. Usvajanje zapisnika 2.sjednice Upravnoga vijeća KDD-a održane 25. ožujka 2021. godine  

2. Određivanje datuma održavanja  skupštine KDD-a 

3. Plan rada KDD-a (aktivnosti i obavijesti) 

 

Ad 1.  

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

koji nije bilo primjedbi. 

Na zapisnik 2.sjednice Upravnoga vijeća KDD-a održane 25. ožujka 2021. godine nije bilo 

primjedbi, pa je prihvaćen jednoglasno. 

 

Ad 2.  

Dogovoreno je da se redovna Skupština održi 25. svibnja 2021.godine. nazočni su 

raspravljali o pitanju članstva tj. roka do kojega su članovi dužni platiti članarinu Društvu da bi se 

nekoga smatralo redovnim članom. Zaključeno je da u budućnosti, tj. izmjenom i dopunom statuta 

to pitanje posebno pažljivo treba razmotriti.  

 

Ad 3.  

Predsjednica Šapro Ficović  je najavila da će na Skupštinu pozvati predsjednicu HKD-a 

Dijanu Machala da predstavi rad Društva. U planu je suradnja sa splitskim društvom čija je 

predsjednica Sanja Brbora. Predsjednica je još navela da treba predstaviti mrežnu stranicu i 

društvene mreže, te konstantno raditi na vidljivosti Društva. 

Ivana Čarapina, kao predsjednica Nadzornog odbora, napomenula kako treba izabrati još jednog 

člana Nadzornog odbora, kao zamjenu što je bilo propušteno na posljednjoj izbornoj skupštini.  
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Marica Šapro Ficović  je napomenula da bi bilo dobro da Paula Raguž i Lucija Kukica Ćosić  mogu 

otvarati e mail Društva i vidjeti nove mailove. 

Za Mjesec hrvatske knjige dogovoreno je da se na mrežnim stranicama i društvenim mrežama  

predstave neki najuspješniji projekti KDD-a i članova. 

Dogovoreno je da će Nini Cvitković Đone oko uređivanja mrežne stranice Društva pomoći Tena 

Zmijarević i da se na društvene mreže objavljuju  manje formalne vijesti. Predsjednica Šapro Ficović 

istaknula je namjeru da na mrežnim stranicama društva stavi pismo poziva  predsjednice Društva 

svim članovima, kratku biografiju predsjednice i podatke o povijesti Društva. 

Nina Cvitković Đone  smatra da je mrežna s stranica tema za sljedeću Skupštinu, a možda bi se još 

netko pridružio s ciljem uređivanja sadržaja.  

 

Sastanak je završio u 12 i 45.  

 

Predsjednica KKD-a  

__________________________ 

Dr. sc. Marica Šapro Ficović 

 

 

Zapisničarka: 

__________________________ 

Lucija Kukica Ćosić 

 

 

  

 


