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Zadar
ZAPISNIK
sastanka Upravnog odbora 10. lipnja 2011.
Prvi sastanak Upravnog odbora održan je u učionici 119 Novog kampusa Sveučilišta
u Zadru 10. lipnja 2011. s početkom u 16,30 sati. Na sastanku su bile prisutne četiri
članice Upravnog odbora (Tatjana Aparac Jelušić, Željka Aleksić, Mirisa Katić i
Vesna Rančić) te tajnica Dora Rubinić. Mirta Matošić se unaprijed ispričala zbog
nemogućnosti dolaska. Predsjednica Društva Tatjana Aparac Jelušić je pozdravila
prisutne te s Upravnim odborom podijelila svoje razloge prihvaćanja uloge
predsjednice Društva, kao i planove i želje, te izrazila zadovoljstvo i pozitivan stav
prema suradnji i stvaranju zajedničkih planova za budućnost.
Točke o kojima se raspravljalo:
- primopredaja dokumentacije i zadataka te zahvala bivšoj predsjednici Bukvić na
primopredaji
- plan rada kao najvažniji budući korak
- aktualni natječaji na koje se Društvo može/planira prijaviti – npr. natječaj
Ministarstva kulture (do 20. srpnja), natječaj Grada Zadra (kraj kolovoza), natječaj
Zadarske županije (kraj kolovoza).
- potencijalni drugi natječaji i sl.
- suradnja s Centrom za stalno stručno usavršavanje knjižničara (CSSU) putem
održavanja radionica i sl.
- pitanje smještaja arhiva Društva (zbog rizika od oštećenja pri stalnom seljenju
arhiva) – članovi su se složili da je najbolje da se arhiv čuva u sjedištu Društva
(Stjepana Radića 11b), Katić je rekla kako će nabaviti arhivske kutije za arhiv
- mrežna stranica – Aparac-Jelušić rekla da će pokušati pronaći rješenje za izradu
nove mrežne stranice Društva te pitanje održavanja stranice
- pitanje izrade Vodiča kroz knjižnice Zadarske županije
- Aparac-Jelušić najavila da će do idućeg sastanka izraditi prijedlog plana rada te dati
na komentiranje drugim članovima Upravnog odbora a zatim izraditi dokument koji će
se poslati svim drugim članovima Društva te potencijalnim članovima (posebno se
istaklo pitanje školskih knjižničara te želja da se i njih uključi u rad Društva)
- pitanje baze članova Društva
- uključivanje studenata knjižničarstva u rad Društva
- pitanje nepostojanja urudžbene knjige i potreba za ponovnim uvođenjem urudžbene
knjige
- najava idućeg sastanka Upravnog odbora – kraj lipnja ili početak srpnja (nakon
25.6.)
Sastanak je završio u 17,45 sati.
U Zadru, 10. lipnja 2011. godine
Zapisničar:
Dora Rubinić

