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ZAPISNIK 

sa 8. (elektroničke) sjednice Upravnog vijeća Knjižničarskog društva Dubrovnik održane  02. rujna 

2022. godine u 10.00 putem platforme ZOOM.  

Sjednici su nazočili sljedeći članovi: Marica Šapro Ficović, predsjednica, Marjana Leventić, 

Paula Raguž,  Tena Zmijarević, Ana Ćurković 

Dnevni red:  

1. Utvrđivanje datuma izvanredne elektronske skupštine Društva 

2. Prijava programa javnih potreba u kulturi u 2023 

3. Razno 

 

Ad 1.  

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

koji nije bilo primjedbi. Predložila je da se Izvanredna skupština Knjižničarskog društva Dubrovnik 

održi elektronskim putem – e poštom u razdoblju od 7. do 9. rujna kako bi se članovi izjasnili o 

izboru delegata za 47. Skupštinu Hrvatskog knjižničarskog društva u Zadru od 5. do 8. listopada. 

Za delegate su predložene Marica Šapro-Ficović i Paula Raguž, a nazočni su se složili i 

potvrdili datume održavanja elektronske skupštine. Također je predloženo da će, ukoliko bude 

potrebe, Knjižničarstvo društvo Dubrovnik sufinancirati putne troškove Pauli Raguž, budući da je 

Marica Šapro-Ficović član Glavnog odbora HKD-a i njezini troškovi se financiraju iz središnjice. 

 

Ad 2.  

Predsjednica KDD-a Marica Šapro Ficović je izvijestila nazočne o sljedećem:  

- Savjetovanje za Narodne knjižnice održat će se 2023. godine u Dubrovniku, a KD 

Dubrovnik je suorganizator 

- Natječaj Grada Dubrovnika za udruge trajao je do 31. kolovoza 2022. godine, a za knjižnicu 

do 15. rujna 2022. godine. Iz Ureda za kulturu dana je obavijest da se Društvo može  

prijaviti nakon 1. siječnja 2023. godine, ako ima neki važan program koji bi trebalo 

financirati. 

- Ranije je Grad Dubrovnik  uplaćivao redovno godišnje novac za djelatnost Društva,  ali je 

došlo do prekida; poslije Nove godine tražit će se financijska potpora za održavanje 

savjetovanja za narodne knjižnice koje će biti u Dubrovniku. Društvo će biti suorganizator, 

a Nacionalna i sveučilišna knjižnica nije još nije potvrdila sudjelovanje. 

- Na natječaje Grada Dubrovnika prijavit će se: 

o stručno usavršavanje za knjižničare 

o putni troškovi za članove društva 

o redovna djelatnost društva i nabava jednog ormara 

o sufinanciranje Savjetovanja za Narodne knjižnice 
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Ad 3.  

Predsjednica KDD-a Marica Šapro Ficović izvijestila je da je trenutno stanje na računu 

Društva 7.500,00 kn, a nakon što se plate planirani programi bit će 5.550,00 kn. 

 

Sastanak je završio u 11 sati.  

Predsjednica KKD-a  

__________________________ 

Dr. sc. Marica Šapro Ficović 

 

 

Zapisničarka: 

__________________________ 

        Paula Raguž 

 

 


