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Ivana Prgin

doc. dr. sc. Tihomir Engler

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. Od 2001. do 2005. predsjedavala je Hrvatskim arhivističkim društvom.

Od 2014. docent na Odsjeku za njemački jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku, gdje predaje književno-povijesne kolegije s područja njemačke književnosti.
Radio je na Visokoj učiteljskoj školi u Čakovcu gdje
je osnovao Studij izbornog predmeta Njemački jezik
i na Veleučilištu u Varaždinu. Područja znanstvenog
interesa su mu njemačka proza 20. stoljeća, hrvatska
i njemačka dječja književnost, metodika književnosti i
novih medija.

mr. sc. James Lowry
Predavač na Liverpoolskom sveučilišnom centru za
arhivske studije (LUCAS), predsjednik ACARM-a, tajnik Afričkog Programa i ex-officio član Programske
komisije Međunarodnog arhivskog vijeća, suradnik
IRMT-a i član brojnih drugih međunarodnih stručnih
tijela. Voditelj vladine radne skupine za Open Government Partnership National Action Plan (2013-2015) i
brojnih projekata koji se bave nacionalnim spisovodstvenim sustavima u javnoj upravi, transparentnim
upravljanjem arhivskim i registraturnim gradivom,
pristupom informacijama i srodnim temama, o čemu je
objavio brojne radove.

Izvanredni profesor na Hrvatskim studijima Sveučilišta
u Zagrebu. Područje njegova znanstvenog interesa su
hrvatska povijest u ranome novome vijeku, urbana povijest i digitalna humanistika.

Donat Sorić
Računalni stručnjak i student filozofije na Filozofskom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Područje njegova interesa su web programiranje, vizualizacije podataka i umjetna inteligencija.

mr. sc. Elisabeth Steiger

izv. prof. dr. sc. Davor Lauc

Studirala je njemačku filologiju, europsku etnologiju i povijest te magistrirala na Sveučilitu u Würzburgu. Nakon stažiranja u Gradskom arhivu Speyera i na
Sveučilištu u Bayreuthu trenutno radi na Sveučilištu u
Kölnu. Aktivna je u ICARUS-u kao glavna urednica bloga
i zadužena za marketing i društvene mreže co:op projekta. Dio je organizacijskog tima konferencije o otvorenim
arhivima posvećene društvenim mrežama u međunarodnoj arhivskoj zajednici, koja je već četiri puta održana u
Njemačkoj te radi kao novinar, urednik i pisac.

Izvanredni profesor logike i filozofije znanosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Područje
njegova znanstvenog interesa je primjena logike i filozofije u umjetnoj inteligenciji i znanosti o podacima.

dr. sc. Tatjana Hajtnik
Doktorirala je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Mariboru. Od 2006. vodi Odjel za elektroničko arhivsko gradivo i informatičku podršku u
Arhivu Republike Slovenije, uključena je u postupak izmjene nacionalnog zakonodavstva u području digitalnog
čuvanja i sudjeluje postupku odobravanja internih pravila za snimanje i pohranu digitalnih zapisa. Sudjelovala
je u izradi strategije razvoja i akcijskog plana slovenskog
digitalnog arhiva i stručna je voditeljica e-ARH.si projekta. Bavi se održavanjem i razvojem informacijskog sustava Arhiva i pohranom elektroničkog gradiva te održava
predavanja i objavljuje članke o temi digitalnog čuvanja.
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izv. prof. dr. sc. Darko Vitek

dr. sc. Csaba B. Stenge
Rođen je u Pécsu u Mađarskoj gdje je na Sveučilištu u
Pécsu diplomirao povijest i 2007. doktorirao na temu
Europa i Mađarska u razdoblju 18. – 20. stoljeća. Od 2009.
radi u Gradskom arhivu Tatabánya, kojega je od 2011.
ravnatelj. Dobitnik je više nacionalnih akademskih
priznanja i stipendija, a područja znanstvenog interesa
su mu mađarska povijest 20. stoljeća, povijest zrakoplovstva i iseljeništvo.

dr. sc. Tamara Štefanac
Ravnateljica Hrvatskog željezničkog muzeja gdje je i
kustos zbirki muzejskih predmeta i arhivskog gradiva. Doktorirala je na Odjelu za informacijske znanosti
Sveučilišta u Zadru na temu arhivskog gradiva u muzejima te se bavi istraživačkim radom vezanim uz arhivsku
baštinu, pitanjima obrade arhivskih zapisa u baštinskim
ustanovama i arhivskim obrazovnim programima.
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Dajana Karlović

Tonko Barčot

Završila je preddiplomski i diplomski studij Informacijskih znanosti na Sveučilištu u Zadru gdje je diplomirala
na temu Topoteka Starigrad. Tijekom studija aktivno je
sudjelovala u projektima i konferencijama Odjela za informacijske znanosti zadarskog sveučilišta, a zanimaju
je fotografija, web dizajn, digitalizacija i digitalni arhivi.

Arhivist u Državnom arhivu u Dubrovniku - Arhivskom
sabirnom centru Korčula-Lastovo..

doc. dr. sc. Marijana Tomić
Docentica na Odjelu za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru gdje predaje kolegije vezane uz organizaciju
informacija, obradu stare i rijetke građe, povijest knjige
i digitalnu humanistiku. Na matičnom sveučilištu vodi
projekt digitalizacije, bibliografske obrade i istraživanja rukopisa u suorganizaciji s Vestigia Institutom za
istraživanje rukopisa Sveučilišta u Grazu. Autorica je
niza znanstvenih i stručnih radova te konferencijskih
priopćenja i dobitnica nagrade Judita Društva hrvatskih književnika za knjigu Hrvatskoglagoljski brevijari
na razmeđu rukopisne i tiskane kulture.

Irena Milobara
Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Osijeku. Od
2009. radi u Državnom arhivu u Vukovaru i voditeljica
je Odjela dokumentacijsko-informacijskog centra i razvojne službe.

Jasmina Tunjić
Rukovoditeljica Odjela audiovizualnog gradiva Hrvatske radiotelevizije. Diplomirana ekonomistica s
više od dvadeset godina iskustva rada u televizijskom
arhivu. Sudjeluje u upravljanju projektom migracije i
digitalizacije audiovizualnog arhivskog gradiva HRT-a.

Tatjana Segedinčev
Arhivska savjetnica u Historijskom arhivu Subotice,
načelnica Odjela za obradu i sređivanje novijeg arhivskog gradiva. Višegodišnji članica predsjedništva Društva
arhivskih radnika Vojvodine i Društva arhivista Srbije,
članica uredništva časopisa Ex Pannonia, te autorica
više stručnih i naučnih priloga.

Martina Jurčić
Diplomirala je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu i na
Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Radi u knjižnici Hrvatskog
instituta za povijest od 2009. gdje je zadužena i za obradu Zbirke Jere Jareba na mrežnoj platformi Indigo.

Grgur Marko Ivanović
Povjesničar umjetnosti, viši kustos u osječkom Muzeju
Slavonije, zadužen je za desetak raznorodnih muzejskih
zbirki među kojima su mu u istraživačkom fokusu Zbirka slobodnozidarskih predmeta, Zbirka razglednica,
Zbirka fotografija i Zbirka arhitekture i urbane opreme.

Lina Šojat
Diplomirala je bibliotekarstvo i poljski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2012. Od
2017. zaposlena je u Institutu za povijest umjetnosti
u Zagrebu i voditeljica je knjižnice Instituta. Članica je
ICARUS Hrvatska.

Karmen Levanić
Viša arhivistica u Državnom arhivu u Varaždinu,
voditeljica Odsjeka za starije gradivo. Diplomirala je
engleski i latinski jezik na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Kao latinistica, sudjeluje u brojnim izdavačkim
projektima Državnog arhiva u Varaždinu, od kojih
je najznačajniji Marijaterezijanski urbari Varaždinske
županije 1774.-1784. Trenutno radi na kritičkom izdanju isprava grada Varaždina iz 16. st

mr. sc. Ana Zrnić
Znanstvenica na Ekonomskom fakultetu u Osijeku
i predsjednica Instituta Andizet od 2018. Dobitnica
Dekanove nagrade i Državne nagrade za znanost za doprinos Kreativnoj riznici. Voditeljica je multimedijskih
projekata Instituta Andizet i asistentica režije hepeninga Vilijun, s razvijenim vještinama komuniciranja s javnošću i financijskog upravljanja kulturnim projektima.

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. 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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