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Stalni odbor za razvoj i održavanje Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i 

muzejima 

 

 

U Zagrebu, 26. travnja 2020. 

 

 

Zapisnik 4. sastanka 

Stalnog odbora za razvoj i održavanje 

Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima 

održanog elektronički od 20. do 21. travnja 2020. 

 

 

 

Prisutni članovi Stalnog odbora: Jelena Balog Vojak, Ana Barbarić, Tanja Buzina, Elia Ekinović Micak, 

Ivana Gržina, Melina Lučić, Dijana Machala, Kornelija Petr Balog, Snježana Radovanlija Mileusnić, 

Mirna Willer (predsjednica). 

 

Ostali prisutni: Ana Vukadin (uredica), Monika Batur (tajnica) 

 

Ispričani članovi Stalnog odbora: Snježana Ivanović i Vida Pavliček. 

 

 

Ad 1 

Dnevni red je prihvaćen uz ispravak naziva Radne grupe nakladnika i dodane točke Razno: 

 

1. Prihvaćanje Dnevnog reda. 

2. Prihvaćanje Zapisnika 3. sastanka Stalnog odbora za razvoj i održavanje Pravilnika za opis i 

pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima. 

3. Izvještaj o stanju aktivnosti prema Zapisniku 3. sastanka Stalnog odbora za razvoj i 

održavanje Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima. 

4. Završna verzija Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima 

dostupna od 20. travnja 2020. 

5. Druga faza redakcije: odgoda roka za rujan 2020. 

6. Rasprava recenzentskih primjedbi knjižničarske zajednice: odgoda do lipnja. 

7. Konstituiranje Radne grupe nakladnika za arhivsku djelatnost: odgoda do svibnja 2020. 

8. Razno. 

9. Datum i mjesto idućeg sastanka: lipanj 2020., ali točan datum i mjesto održavanja utvrdit će 

se naknadno. 

 

Ad 2 

Zapisnik 3. sastanka Stalnog odbora prihvaćen je uz devet glasova za i jedan suzdržan glas.  

 

Ad 3 
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Zapisnik 4. sastanka Stalnog odbora za razvoj i održavanje Pravilnika za opis i pristup građi u 

knjižnicama, arhivima i muzejima, 20. – 21. travnja 2020. 

   

Izvještaj o obavljenim aktivnostima prema Zapisniku 3. sastanka Stalnog odbora za razvoj i održavanje 

Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima: 

Aktivnost 3/19: obavljeno, v. Ad 4. 

Aktivnost 7/19: djelomično obavljeno; E. Ekinović predlaže rok za imenovanje dodatnih 

članova do lipnja 2020. 

Aktivnost 12/19: djelomično obavljeno, v. Ad 5. 

Aktivnost 15/19: djelomično obavljeno, v. Ad 7. 

Aktivnost 2/20: obavljeno; D. Machala potvrđena kao predstavnica HKD-a, prema imenovanju 

24. 4. 2019. 

Aktivnost 4/20: obavljeno. 

Aktivnost 8/20: obavljeno. 

Aktivnost 9/20: odgođeno za lipanj 2020., v. Ad 6. 

Aktivnost 10/20: obavljeno. 

Aktivnost 11/20: obavljeno. 

 

Ad 4  

Ana Vukadin obavijestila je Stalni odbor da je verzija 1.0 Pravilnika za opis i pristup građi u 

knjižnicama, arhivima i muzejima završena i dostupna na mrežnoj stranici https://pravilnik.kam.hr// od 

20. travnja 2020. 

 

Ad 5  

Stalni odbor jednoglasno je prihvatio prijedlog da se rok druge faze redakcije odgodi za rujan 2020., a 

sukladno datumu završetka Pravilnika. 

 

ZAKLJUČAK 1: 

Objaviti na mrežnoj stranici KAM-a da je verzija 1.0 Pravilnika završena. Ana Vukadin uputit će 

obavijest redaktorima o završetku drugog dijela Pravilnika i novom roku predaje redakcije. Članovi 

Stalnog odbora obavijestit će Radne grupe nakladnika za knjižničnu, arhivsku i muzejsku djelatnost o 

objavljenoj verziji, te dati upute članovima o rokovima za njegovo komentiranje, po mogućnosti do 

rujna 2020. 

Aktivnost 14/20: objaviti na mrežnoj stranici dostupnost završne verzije 1.0 Pravilnika; 

zadužene M. Batur, A. Vukadin; odmah. 

Aktivnost 15/20: obavijestiti redaktore da je drugi dio Pravilnika spreman za redakciju; 

zadužena A. Vukadin; odmah, rok za redakciju rujan 2020. 

Aktivnost 16/20: obavijestiti radne grupe nakladnika da je drugi dio Pravilnika spreman za 

komentiranje; zaduženi SO; odmah, rok za komentiranje rujan 2020. 

 

Ad 6  

Stalni odbor jednoglasno je prihvatio prijedlog da se rasprava redaktorskih primjedbi u knjižničarskoj 

zajednici odgodi do lipnja 2020. 

 

Ad 7  

Stalni odbor jednoglasno je prihvatio prijedlog da se konstituiranje Radne grupe nakladnika za arhivsku 

djelatnost odgađa do svibnja 2020. 

 

https://pravilnik.kam.hr/
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Ad 8 

M. Willer obavijestila je Stalni odbor da revizija plana rada i financijskog plana za 2020. nije uključena 

u dnevni red ovog sastanka jer u ovom trenutku opće izolacije uslijed epidemije COVID-19 te razornog 

potresa u Zagrebu 22. ožujka 2020. nije moguće realno donijeti odluke vezane uz planirane aktivnosti. 

Stoga ta pitanja ostavlja za idući sastanak koji je predviđen prema planu za lipanj. 

 

Osobna obavijest: koordinatorica programa Izrada nacionalnog pravilnika za katalogizaciju i Pročelnica 

Hrvatskog zavoda za knjižničarstvo dr. sc. Tinka Katić, knjižničarska savjetnica je od 11. travnja 2020. 

u mirovini. Članovi Stalnog odbora zahvaljuju se dr. Katić na enormnom trudu, profesionalnosti i 

angažiranosti u koordinaciji rada na ovom programu od 2013. do ožujka 2019. godine, a nakon toga do 

umirovljena na stručnoj i organizacijskoj podršci Stalnom odboru u svojstvu pročelnice Zavoda. 

 

Ad 9  

Stalni odbor jednoglasno je prihvatio da se idući sastanak planira održati u lipnju; datum i mjesto 

održavanja odredit će se ovisno o okolnostima. 

 

 

Zapisnik sastavile: 

Monika Batur, tajnica 

dr. sc. Mirna Willer, red. prof. u miru 

 

Prilozi: 

- Zapisnik 3. sastanka Stalnog odbora za razvoj i održavanje Pravilnika za opis i pristup građi u 

knjižnicama, arhivima i muzejima. 

- Izvještaj o stanju aktivnosti prema Zapisniku 3. sastanka Stalnog odbora za razvoj i održavanje 

Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima. 


