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ZAPISNIK 

sa 9. (elektroničke) sjednice Upravnog vijeća Knjižničarskog društva Dubrovnik održane  24. 

listopada 2022. godine u 11.30. putem platforme ZOOM.  

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

Ćosić, tajnica Društva, Marjana Leventić Šipčić, Paula Raguž, Vesna Vidović, Ivana Čarapina, Tena 

Zmijarević, Ana Ćurković, Marinka Ulaga  

Dnevni red:  

1. Usvajanje zapisnika s 7.sjednice Upravnoga vijeća KDD-a održane 2.. rujna 2022. godine  

2. Prijava programa javnih potreba u kulturi u 2023 

3. Priprema za redovnu skupštinu KDD 2022 

4. Razno 

 

Ad 1.  

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

koji nije bilo primjedbi. 

Na zapisnik 8.sjednice Upravnoga vijeća KDD-a održane 2.rujna 2022. godine nije bilo primjedbi, 

pa je prihvaćen jednoglasno. 

 

Ad 2.  

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

- 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 Ministarstva kulture i medija prijavljena su dva programa: 

1. Financijska pismenost za knjižničare; 

2. Edukacije, održavanje seminara, odnosno stručno usavršavanje kao redovna 

djelatnost Društva. 

- Trošak računovodstvenih usluga je toliki da se na njega potroše novci od članarina pa 

trebamo stalnu financijsku pomoć od Grada Dubrovnika, iznos koji bi bio dovoljan je 

3.000,00 kuna. 

Predsjednica KDD-a Marica Šapro Ficović je izvijestila je da je  Dubrovačko-neretvanska  županija 

je raspisala natječaj koji završava 6. studenoga te je u tijeku ispunjavanje prijavnih obrazaca  
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Predsjednica smatra da se program Financijska pismenost može prijaviti i na natječaj  Županije jer 

je Ministarstvu prijavljeno sufinanciranje. U prijavi treba navesti da je program namijenjen široj 

publici od samih knjižničara da bi Županija sudjelovala u financiranju. 

Program je ograničen na 30 ljudi, a iznosi koji se trebaju isplatiti agenciji koja ga održava su veliki. 

Ivana Čarapina predlaže da se program nazove Financijska pismenost dionika u kulturi, ili djelatnika 

u kulturi, obrazlažući da su i knjižnice izložene globalnoj krizi pa trebaju iznalaziti nove izvore 

financiranja. Prijava bi trebala biti oblikovana u smislu da knjižničari informiraju javnost o 

financijskoj pismenosti, povezivanju udruga i institucija da bi ojačali financijsku pismenost u 

pripremi i izradi programa iz kulture.  

 

Ana Ćurković je napomenula da projekt Financijske pismenosti uključuje dva  predavanja, jedno je 

o EU fondovima, jedno bi se moglo koncipirati kao prenošenje naših iskustava za druge udruge. 

Marica Šapro Ficović smatra da bi udruge s područja Dubrovačko-neretvanske županije trebale biti 

ciljana publika ovog projekta. 

 

Ad 3.  

Predsjednica KDD-a Marica Šapro Ficović izvijestila je da tijelima i predsjednici mandat 

ističe 8. prosinca 2022. godine i da je Izbornu skupštinu potrebno najaviti 15 dana ranije. 

 

Sastanak je završio u 12 i 30 minuta.  

Predsjednica KKD-a  

__________________________ 

Dr. sc. Marica Šapro Ficović 

 

 

Zapisničarka: 

__________________________ 

Lucija Kukica Ćosić 

 

 

 


