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HRVATSKO KNJIŽNIČARSKO DRUŠTVO
OCJENJIVAČKI ODBOR ZA DODJELJIVANJE
KUKULJEVIĆEVE POVELJE
IZVJEŠĆE OCJENJIVAČKOG ODBORA

JELICA LEŠČIĆ, knjižničarska savjetnica i magistrica informacijskih
znanosti, svoj je dugogodišnji rad u struci započela u NSK, u čijem Zavodu
za knjižničarstvo i danas djeluje i to na mjestu savjetnice za narodne knjižnice
u Republici Hrvatskoj. Jedan dio svog plodnog rada provela je u knjižnici
HAZU. Jelica Leščić surađivala je na brojnim projektima na nacionalnoj i lokalnoj razini, te aktivno sudjelovala na brojnim stručnim skupovima. Ono po
čemu je njezino djelovanje posebno prepoznatljivo doprinosi su problematici
sadržajne obradbe knjižne građe (autorica je stručnih priručnika s tom tematikom; autorica predmetnih kazala u znanstvenim djelima; prevoditeljica je niza
smjernica, monografija i stručnih članaka), stručnom obrazovanju knjižničara
(Povjerenstvo za polaganje stručnih ispita, CSSU) te njezin bibliografski i
urednički rad (prije svega VBH, a zatim, priredila za tisak zbornike radova;
recenzirala stručne radove s područja knjižničarstva).
Članica je HKD-a, te:
• predsjednica Komisije za klasifikaciju i predmetno označivanje HKD-a
u više mandata;
• predsjednica Zagrebačkoga knjižničarskoga društva u jednom mandatu;
• članica Povjerenstva za polaganje stručnih ispita u knjižničarskoj struci
pri Hrvatskom knjižničnom vijeću Ministarstva kulture RH;
• članica Savjetodavnog odbora UDK Konzorcija / UDCC Advisory Board,
• članica savjetodavnog odbora Hrvatskog zavoda za norme.
Dugogodišnji stručni i znanstveni rad mr. sc. Jelice Leščić umnogome je
obogatio hrvatsko knjižničarstvo, napose vrijednim stručnim radovima, uredničkim izdanjima te brojnim prijevodima stručnih izdanja.
ZAGORKA MAJSTOROVIĆ, knjižničarska savjetnica, doktorica informacijskih i komunikacijskih znanosti te znanstveni suradnik informacij-

468

OSOBNE VIJESTI

ske i komunikacijske znanosti, punih 30 godina zaposlena je u Nacionalnoj
i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Radila je kao voditeljica Zbirke časopisa
u slobodnom pristupu i kao predmetni specijalist za područje ekonomije, a
sada obavlja poslove knjižničarske savjetnice za visokoškolske i specijalne
knjižnice u Hrvatskom zavodu za knjižničarstvo NSK. Dala je novi zamah
sveučilišnoj matičnoj djelatnosti radeći na rješavanju nagomilanih problema
u tim vrstama knjižnica. Izradila je niz potrebitih dokumenta, među kojima su
i sveobuhvatne analize nacionalnoga sveučilišnog knjižničnog sustava i analiza specijalnih knjižnica u RH. Aktivno zagovara visokoškolske i specijalne
knjižnice na skupovima, u ministarstvima i povjerenstvima.
Sudjelovala je u svim značajnijim projektima Nacionalne i sveučilišne
knjižnice (i u suradnji s knjižnicama u sustavu), sudjelovala na brojnim stručnim skupovima i objavljivala radove u časopisima i zbornicima. Sudjelovala
je u radu upravljačkih i stručnih tijela Hrvatskoga knjižničarskog društva. Bila
je predsjednica Komisije za nabavu i međuknjižničnu posudbu te predsjednica nadzornog odbora HKD-a (u dva mandata). Bila je članica Stručnog vijeća
HKD-a.
Ugledu struke doprinijela je kao članica nekoliko povjerenstava Ministarstva kulture i Ministarstva znanosti RH (Povjerenstvo za izradu Pravilnika
o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci, sada je
članica Povjerenstva za izradu Strategije razvoja hrvatskog knjižničarstva :
2015. – 2020. i Povjerenstva za predlaganje dodjele viših stručnih zvanja u
knjižničarskoj struci Hrvatskoga knjižničnog vijeća. Članica je Povjerenstva
MZOS-a za uspostavu Konzorcija hrvatskih akademskih knjižnica.)
MARIJANA MIŠETIĆ, viša knjižničarka, zaposlena je od 1986. godine
na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, i to u Knjižnici Odsjeka za talijanistiku, a danas Zbirci za talijanistiku Filozofskog fakulteta. Tijekom ovoga dugog razdoblja radila je na obogaćivanju Zbirke, njezinoj stručnoj obradbi
te na podizanju kvalitete rada s korisnicima. Znatan je njezin doprinos izradi
programske osnove za izgradnju današnje knjižnice Filozofskoga fakulteta te
organizaciji najveće hrvatske talijanističke zbirke u novim uvjetima.
Aktivno je sudjelovala u različitim oblicima stručnog usavršavanja za
knjižničare te na brojnim međunarodnim i domaćim stručnim skupovima.
Objavljuje radove u stručnim časopisima i kongresnim zbornicima.
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Bila je članicom organizacijskih i programskih odbora domaćih i međunarodnih skupova. Od 2011. godine članica je Stalnog odbora Sekcije za
upravljanje knjižnicama i knjižničarskim društvima Međunarodnoga saveza
knjižničarskih društava i ustanova (IFLA/MLAS).
Posebno se ističe njezin rad u Hrvatskom knjižničarskom društvu kojemu
je bila predsjednicom u dva mandata 2010.-2012. i 2012.-2014. Članicom je
Komisije za visokoškolske knjižnice od 2002. godine.
MILKA ŠUPRAHA PERIŠIĆ, viša knjižničarka, djeluje u Gradskoj
knjižnici u Rijeci od 1978. godine. Stručni doprinos kandidatkinje knjižnici
u kojoj djeluje znatan je u više segmenata. Bila je voditeljicom odjela periodike, informacijske službe, službe nabave i obrade, kao i koordinatoricom
za knjižno poslovanje, pri čemu je u svakom segmentu dala vrijedne stručne
doprinose. Aktivno sudjeluje u projektu “Pitajte knjižničara”, a posebno je
važna njezina uloga u projektu uvođenja programske podrške ZAKI u sustav
Gradske knjižnice u Rijeci. Ističe se i njezina suradnja s drugim kulturnim
čimbenicima u okolini, poput Zavoda za povijesne znanosti HAZU (ogranak
Rijeka), Katedre Čakavskog Sabora, Državnog arhiva u Rijeci. Milka Šupraha
Perišić sudjelovala je izlaganjem ili posterom na više lokalnih i nacionalnih
stručnih skupova. Autorica i suautorica je više članaka objavljenih u zbornicima i stručnim časopisima te vrijednih bibliografskih priloga (bibliografija
Vjesnika Državnog arhiva 1989.-2012.). Vrijedno je istaknuti i doprinos radu
HKD-a te lokalnih i regionalnih društava. Kolegica je, između ostaloga, bila
predsjednicom Knjižničarskog društva Rijeka te predsjednicom Komisije za
obrazovanje i stalno stručno usavršavanje HKD-a.
IVANA VLADILO, stručna suradnica savjetnica, knjižničarka je u Strojarskoj školi za industrijska i obrtnička zanimanja u Rijeci od 1992. godine.
Od samog početka svoga rada kolegica Vladilo krenula je putom afirmacije
knjižnice kao mjesta zabavnog učenja, razgovora o školskim i životnim temama, pomoći u učenju i ostvarivanja učeničkih specifičnih vještina. Na tom
dugom putu nastojala je mijenjati i javnu percepciju školskog knjižničara, nastojeći ga, jačanjem samopouzdanja i građenjem profesionalizma, preobraziti
u ravnopravnog sudionika u odgojno-obrazovnom procesu. Dugo bi trajalo
pobrojiti sva postignuća ove vrsne školske knjižničarke. Istaknut ćemo
samo pothvate koji su imali nacionalni odjek, kao što su pokretanje prve
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naše neformalne, mrežne diskusijske skupine školskih knjižničara, repozitorij
(danas mrežni portal) školskog knjižničarstva UDK02, online tečaj “Naše niti
u 2.0 mreži”, projekt “Pogled kroz školske prozore” za stjecanje kompetencije
pronalaženja i vrednovanja informacija iz različitih izvora, projekt “Upoznajmo ih da bismo im se približili”, osnivanje Hrvatske mreže školskih knjižničara, eko projekt “Odlaganje otpada u radionicama u kojima naši učenici
obavljaju praksu” itd. itd. Nije potrebno posebno isticati da je kolegica Vladilo ujedno stručno podizala kvalitetu rada u matičnoj knjižnici, sudjelovala na
brojnim stručnim skupovima i objavila veći broj radova u stručnim glasilima
i konferencijskim zbornicima. Njezin doprinos radu HKD-a i Knjižničarskog
društva Rijeka očituje se kroz različite izvršne funkcije i članstva u komisijama. Za istaknuti je i volonterski rad kolegice Vladilo u uređenju manjih
knjižnica i zbirki, poput župne knjižnice župe sv. Antuna Padovanskog u Rijeci, glazbene zbirke Visoke škole za glazbenu umjetnost “Ino Mirković” u
Lovranu, Male slobodne knjižnice u Vrbniku itd.
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