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Marta Musso
Zadužena je za odnose s javnošću i komunikacije Europskog arhivskog portala. Bavi se istraživanjem povijesti i digitalne humanistike, očuvanjem elektroničkih zapisa i internetskih arhiva, procesima digitalizacije, novim metodama
istraživanja povijesti digitalnih podataka i povijesti web-a,
energetskim politikama i razvojem. Doktorirala je ekonomsku povijest na Sveučilištu Cambridge i radila je na više
projekata vezanih uz javnu i digitalnu povijest

Ivana Prgin
Viša arhivistica u Hrvatskom državnom arhivu, načelnica
Odsjeka za matičnu, razvojnu i dokumentacijsku službu.
Diplomirala je povijest na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a arhivsku karijeru započela je 1996. u Državnom
arhivu u Zagrebu, prvo u Odjelu za sređivanje i obradu arhivskog gradiva, a od 2002. do 2014. u Odjelu za zaštitu
arhivskog gradiva izvan arhiva. U razdoblju od 2001. do
2005. predsjedavala Hrvatskim arhivističkim društvom.

Sándor Biszak
Utemeljitelj i direktor tvrtke Arcanum Adatbázis Kft. iz
Budimpešte koja se više od dva desetljeća bavi digitalizacijom gradiva u baštinskim ustanovama. Suradnik je
na brojnim europskim arhivskim digitalizacijskim projektima i voditelj projekta i portala Mapire.

mr. sc. Vedrana Juričić
Knjižničarska savjetnica, radila u Gradskoj knjižnici, Zagreb (1978-1992), u Odsjeku za povijest hrvatske glazbe
HAZU (1992-2006) te u Knjižnici HAZU (od 2006. do
danas). Sudjeluje u projektima RISM, eCloud i trenutno
koordinira Digitalnom zbirkom HAZU, tematskim portalom Znameniti.hr i vodi DARIAH projekt Cooperation
Framework of Digital Infrastructure in the Region.

dr. sc. Teodora Shek Brnardić
Viša znanstvena suradnica na Hrvatskom institutu za
povijest. Diplomirala je klasičnu filologiju, a magistrirala
povijest na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Doktorske
studije pohađala je na Srednjoeuropskom sveučilištu (CEU)
u Budimpešti. Njezina glavna istraživačka područja interesa
uključuju povijest političke misli, intelektualnu i kulturnu
povijest, lingvistiku, historiografiju u dvadesetom stoljeću
te digitalnu humanistiku. Nacionalna je koordinatorica projekta COURAGE.

Sandra Berak
Diplomirana knjižničarka, zaposlena u Knjižnici Podsused posljednjih deset godina. Aktivna u brojim
podsusedskim kulturnim projektima i aktivnostima i
voditeljica Topoteke Podsused.

dr. sc. Ana Vukadin
Radi u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu na
Odjelu obrade. Glavni predmet interesa su joj konceptualni modeli baštinskih zajednica, standardi za opis baštinske
građe i normativni nadzor. Urednica je Pravilnika za opis
i pristup građi u arhivima, knjižnicama i muzejima. Članica je IFLA-ine Radne grupe za pregled FRBR-a i Tehničke
komisije za povezane podatke.
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Tonko Barčot
Arhivist u Državnom arhivu u Dubrovniku - Arhivskom
sabirnom centru Korčula-Lastovo.

Maja Pajnić
Radi u Hrvatskome državnom arhivu kao viša arhivistica
na Odsjeku za starije i vojno arhivsko gradivo. Sudjeluje u
provedbi co:op projekta. Završila je studij latinskoga i španjolskoga jezika na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

mr. sc. Ladislav Dobrica
Viši arhivist, načelnik Odsjeka za starije i vojno arhivsko
gradivo, zaposlen u Hrvatskom državnom arhivu od 1999.
Vodi co:op projekt u HDA i od 2017. je član Izvršnog odbora
ICARUS-a

dr. sc. Nada Topić
Rođena je u Splitu, živi i radi u Solinu kao knjižničarka te
piše poeziju i kratku prozu. Završila je studij hrvatskog jezika i književnosti u Zadru, gdje je i doktorirala u području informacijskih i komunikacijskih znanosti. Autorica je znanstvene monografije Knjižara Morpurgo u Splitu (1860 – 1947)
i razvoj kulture čitanja, predsjednica Društva knjižničara u
Splitu od 2017. te članica međunarodnog udruženja SHARP.

dr. sc. Josip Mihaljević
Znanstveni suradnik na Hrvatskom institutu za povijest.
Zamjenik nacionalne koordinatorice europskog projekta COURAGE i predavač na Hrvatskom katoličkom
sveučilištu u Zagrebu. Primarno područje njegova znanstvenog interesa je hrvatska i jugoslavenska povijest u
razdoblju od 1945. do 1990., s posebnim naglaskom na
teme iz društvene povijesti toga razdoblja. Autor je knjige
Komunizam i čovjek: odnos vlasti i pojedinca u Hrvatskoj od
1958. do 1972. za koju je nagrađen s više nagrada.

Katarina Čeliković
Stručna suradnica za kulturne projekte i programe ZKVH,
bibliografkinja, publicistica i kulturna djelatnica. Sudjelovala je u pokretanju i radu brojnih subotičkih hrvatskih
institucija. Lektorica je i urednica u kalendaru Subotička
Danica i aktivna u nakladništvu Katoličkog instituta za
kulturu, povijest i duhovnost Ivan Antunović, u kojem je
pročelnica Bunjevačko-šokačke knjižnice Ivan Kujundžić
od 1999. Dobitnica je više nagrada i priznanja za svoje aktivnosti i doprinos na području zaštite i promicanja kulturne baštine bačkih Hrvata-Bunjevaca.

Karolina Holub
Knjižničarska savjetnica u Centru za razvoj hrvatske
digitalne knjižnice Hrvatskog zavoda za knjižničarstvo
u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. Radi na razvoju,
implementaciji i održavanju sustava digitalne knjižnice,
usklađivanju metapodataka za sve vrste građe i interoperabilnosti s drugim sustavima. Sudjeluje u upravljanju
projektima digitalizacije i razvoju tematskih portala te je
uključena u više domaćih i međunarodnih projekata.
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Goran Vržina
Elektroničar s višegodišnjim iskustvom na razvoju i dizajniranju elektroničkih uređaja, od 1991. vlasnik tvrtke ACOS
za servisiranje medicinske opreme i specijalna foto snimanja.
Dizajnirao je i izgradio sustav za digitalizaciju izvornoga gradiva koji omogućuje bezkontaktno, neinvazivno snimanje koji je
zaštićen kao autorski rad.

Inge Rudomino
Knjižničarka u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. Od 2001.
radi kao katalogizator u Odsjeku stranih publikacija, a od
2007. na sustavu Hrvatski arhiv weba. Područje njezina rada
obuhvaća identifikaciju, selekciju, katalogizaciju i arhiviranje
online publikacija te i komunikaciju s nakladnicima i promociju. Objavljuje radove iz područja arhiviranja weba.

Matea Senkić
Stručna suradnica u Odjelu za kulturu i komunikacije Instituta za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) u
Zagrebu. Diplomirani je sociolog, a njezini istraživački interesi obuhvaćaju područje kulturne raznolikosti,
međukulturnog dijalog i suradnje, kulturne diplomacije,
kulturnog turizma, aktivizma i civilnog društva, baštine
te strateškog planiranja u kulturi i turizmu. Članica je
tima mreže Culturelink od 2015. godine.

dr. sc. Marin Sopta
Nakon 26 godina života u iseljeništvu, danas živi i radi u
Zagrebu gdje je predsjednik Centra za istraživanje hrvatskog iseljeništva i autor koncepta Hrvatski iseljenički kongres. Bivši je državni tajnik za iseljeništvo u Ministarstvu
obnove, razvoja i iseljeništva RH, bio je direktor Hrvatskoga centra za strategijska istraživanja pri Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu i radio je u Centru za
kulturu i informacije Maksimir kao viši stručni suradnik.

Tanja Trošelj Miočević
Diplomirana ekonomistica, tajnica Centra za istraživanje hrvatskog iseljeništva. Radi u obiteljskoj tvrtki koja se
bavi trgovinom i turizmom i aktivna je u humanitarnom
radu udruge Susjed susjedu pomaže.

Ešefa Begović
Profesorica povijesti i arhivska savjetnica u Arhivu Tuzlanskog kantona gdje je 1981. i započela s arhivskim
radom. Od 1984. do 1989. radi u Historijskom arhivu u
Slavonskom Brodu da bi se od 1993. ponovno vratila u tuzlanski arhiv. Objavila je brojne stručne priloge, članica je
Organizacijskog odbora savjetovanja „Arhivska praksa“ te
autor i koautor više od 15 arhivskih izložbi.

Selma Isić
Profesorica povijesti i arhivistica u Arhivu Tuzlanskog kantona gdje radi od 2007. na poslovima zaštite,
sređivanja i obrade arhivskoga gradiva. Tajnica je Arhivističkog udruženja BiH i redakcije časopisa Glasnik arhiva i
Arhivističkog udruženja Bosne i Hercegovine, a od 2010. je
tajnica i član uredništva časopisa Arhivska praksa. Objavila
je više od 40 stručnih i znanstvenih priloga u referentnim
časopisima i aktivno sudjeluje u organizaciji savjetovanja
„Arhivska praksa“ i drugim stručnim aktivnostima.

doc. dr. sc. Elvis Orbanić
Povjesničar, arhivist i publicist. Diplomirao, magistrirao
i doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu gdje je
i radio kao znanstveni novak do 2004. Potom je u zvanju
asistenta bio zaposlen u Zavodu za povijesne i društvene
znanosti HAZU u Rijeci, a od 2007. ravnatelj je Državnog
arhiva u Pazinu. Kao stipendist usavršavao se u Velikoj Britaniji i Italiji. Suradnik je Znanstvenog centra izvrsnosti
za hrvatsko glagoljaštvo pri Staroslavenskom institutu u
Zagrebu. Član je više stručnih i kulturnih udruga u zemlji i
inozemstvu te Izvršnog odbora ICARUS Hrvatska.

Ana Milutinović
Radi u Narodnoj biblioteci Srbije kao stručni suradnik
u Odjelu za međunarodnu suradnju i projekte. Diplomirala je na Filološkom fakultetu u Beogradu na katedri za
Opću književnost i teoriju književnosti.

Jelena Glišović
Radi u Narodnoj biblioteci Srbije u Odjelu posebnih fondova kao voditelj Kartografskog fonda od 2012. godine.

Matko Globačnik
Doktorand na poslijediplomskom doktorskom studiju
„Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i
svjetskom kontekstu“ Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Za
uspjehe na preddiplomskom i diplomskom studiju povijesti i filozofije nagrađen je s više nagrada za izvrsnost. Sudjelovao je u projektima New Approaches to the Second World
War in Southeastern Europe i „Desničini susreti“ i hrvatsko-srpski/srpsko-hrvatski interkulturalizam. Član je Centra
za komparativnohistorijske i interkulturne studije Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Matice hrvatske, Hrvatske paneuropske unije, ICARUS Hrvatske i društva Hume Society.

dr. sc. Aleksandra Uzelac
Viša znanstvena suradnica i voditeljica Odjela za kulturu i komunikacije u Institutu za razvoj i međunarodne
odnose (IRMO) u Zagrebu s više od 20 godina profesionalnog iskustva u međunarodnim projektima na području
istraživanja kulturne politike, kulturnog razvoja, digitalne
kulture, međunarodne kulturne suradnje i mreža. Aktivna
je članica različitih ekspertnih skupina u području kulturnih
politika i digitalne kulture Vijeća Europe, Europske komisije
i Europskog parlamenta. Koordinirala je ekspertnu skupinu
koja je pružala ekspertizu Europskom parlamentu u području kulturnih politika te je sudjelovala u raznim projektima financiranim od strane EU.

dr. sc. Vlatka Lemić
Arhivska savjetnica u Hrvatskom državnom arhivu. Aktivno
sudjeluje u međunarodnim aktivnostima i projektima na
području kulture, arhivske djelatnosti i digitalizacije baštine,
predaje na studiju arhivistike u Zagrebu i surađuje s brojnim
baštinskim i znanstvenim ustanovama, udruženjima i stručnjacima diljem svijeta. Potpredsjednica je ICARUS-a i predsjednica ICARUS Hrvatska te članica Izvršnog vijeća EURBICA-e i
EGSAH-a, stručnih tijela Međunarodnog arhivskog vijeća. 
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