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Pozvani  predavči 
 
dr. sc. Srećko Jelušić 
 
Redoviti profesor na  Sveučilište u Zadru - Odjel za informacijske znanosti 
Pročelnik Odjela od 2005. do 2007. Ukupno 40 godina radnog staža, od toga 11 na visokim učilištima 
(Osijek i Zadar); od 2007. do 2011. prorektor Sveučilišta u Zadru za međunarodnu i međuinstitucijsku 
suradnju, nakladništvo i knjižnicu.                                                                                                             
Predaje na preddiplomskom, diplomskim i doktorskom studiju. Temeljni predmeti: informacijsko 
društvo, sociologija knjige i čitanja, informacijske politike, uvod u znanstveno istraživački rad, 
istraživačke metode u informacijskim znanostima i knjižničarstvu, metodologija istraživanja u 
društvenim znanostima.                                                                                                                            
Znanstveni interesi usmjereni su prema istraživanju informacijskih potreba, promjenama u upravljanju 
nakladništvom, informacijskoj politici i informacijskom/digitalnom društvo, sociologiji knjige i čitanja                                                                                                             
Uključen u domaće i inozemne profesionalne udruge,  u jednom mandatu predsjednik Hrvatskog 
knjižničarskog društva.                                                                                                                                   
Član savjeta uredništva međunarodnih časopisa History of education and childrens litarature, Socilogy 
of tourism . Objavio preko 30 stručnih i znanstvenih radova ( poglavlja u knjigama, izvorni znanstveni 
članci, stručni članci,  prikazi i osvrti, prijevodi); pet CC radova                                                   
Objavio tri knjige: Struktura i organizacija knjižničnih sustava, A Librarian's Guide How to Publish (u 
koautorstvu s I. Stričević), Ogledi o nakladništvu . Uredio 80 knjiga, održao preko 40  izlaganja na 
domaćim i međunarodnim skupovima                                                                                                            
Izvori: http://ozk.unizd.hr/?p=439       
             http://tkojetko.irb.hr/znanstvenikDetalji.php?sifznan=8910 
 

dr. sc. Antun Vujić 
 
Glavni ravnatelj Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža.                                                                 
Obrazovanje: Filozofski fakultet u Zagrebu, filozofija i sociologija, 1967; Sveučilište u Zagrebu, 
doktorirao iz filozofije znanosti, 1985.                                                                                                  
Djelatnost u Zavodu:  u Leksikografskome zavodu od 1974-95., napisao više stotina enciklopedijskih 
jedinica i preglednih članaka iz područja društvenih i humanističkih znanosti u edicijama LZMK                                                                    
Djelatnost izvan Zavoda: autor radova iz epistemologije i metodologije leksikografije i informacijskih 
znanosti. Utemeljitelj, glavni urednik i autor (sa suradnicima): 
- Hrvatski leksikon (I. vol. 1996; II. vol. 1997), 
- Opća i nacionalna enciklopedija u 20 knjiga (I. vol. 2005; XX. vol. 2007), 
- Proleksis enciklopedija online (CARNet 2009; od 2011. LZMK).                                    
Leksikografski projekti u tijeku: 
- izrada programa mrežne vidljivosti (relevantnosti) enciklopedijskih jedinica – izvorni program za 
Proleksis enciklopediju. 
- glavni urednik Proleksis enciklopedije online.                                                                                        
Društvena djelatnost: zastupnik u Hrvatskom saboru, 4 saziva (1995–2011) ;   ministar kulture RH 
(2000–2003).                                                                                                                                                   
Izvor: http://www.lzmk.hr/hr/leksikografska-djelatnost/leksikografi/glavni-ravnatelj 
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dr. sc. Božo Skoko      

Docent na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.                                                                           
Vodi kolegije iz odnosa s javnošću te istoimeni poslijediplomski studij. Područja njegovih znanstvenih 
istraživanja su: odnosi s javnošću,  promocija, međunarodni odnosi te problematika nacionalnog 
identiteta i imidža.  Doktorirao je i magistrirao politologiju, na problematici imidža država i 
međunarodnih odnosa s javnošću. Usavršavao se u zemlji i inozemstvu iz odnosa s javnošću i 
upravljanja komuniciranjem. Jedan je od vodećih hrvatskih stručnjaka u odnosima s javnošću. Pored 
znanstvene karijere već godinama radi kao konzultant u odnosima s javnošću za vodeće hrvatske i 
inozemne korporacije, ustanove, institucije te uglednike iz javnog i političkog života. Partner je i 
strateški savjetnik agencije za odnose s javnošću Millenium promocije te član Suda časti Hrvatske 
udruge za odnose s javnošću.Objavio je knjige: „Država kao brend“ (Matica hrvatska, Zagreb, 2009.), 
«Hrvatska – identitet, image, promocija» (Školska knjiga, Zagreb, 2004. i 2005.) te «Priručnik za 
razumijevanje odnosa s javnošću» (Millenium promocija, Zagreb, 2006.) te niz znanstvenih i stručnih 
radova s područja međunarodnih odnosa, odnosa s javnošću, medija i promocije. Urednik je knjige 
Odnosi s javnošću za nevladine organizacije, koju je objavila Hrvatska udruga za odnose s javnošću. 
Gost je predavač na Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija 
Republike Hrvatske te nekoliko poslovnih škola. Od 1996. do 2001. radio je kao novinar i urednik na 
Hrvatskoj televiziji.                                                                                                                                 
Više na :                                                                          
http://tkojetko.irb.hr/znanstvenikDetalji.php?sifznan=8818  
http://www.fpzg.unizg.hr/index.php?q=/skoko-bozo                             

 
 
Boris Ljubi čić                                                                                                                                                 

Priznato je  ime hrvatskog i svjetskog dizajna. Iako cijelo vrijeme živi i radi u Zagrebu njegovi radovi 
putuju po svjetskim dizajnerskim metropolama, ulaze u svjetske izbore najboljih radova, dobivaju 
brojna priznanja i nagrade u SAD, Europi i Japanu podjednako. Još od VIII Mediteranskih igara u 
Splitu 1979. godine on iznenađuje dizajnerski svijet svojom inovativnošću, originalnošću.  Njegov 
originalni znak i zastava Mediteranskih igara  usvojeni su kao trajni standard koji se koriste na svim 
mediteranskim sportskim natjecanjima. 
Nema ni jedne relevantne dizajnerske knjige u kojoj to nije publicirano, pojašnjeno ili uvršteno. 
Njegovi projekti vizualnih identiteta za kulturne institucije i međunarodne manifestacije  kao što su: 
Muzički biennale u Zagrebu, Dubrovačke ljetne igre, Muzej za Umjetnost i obrt, Hrvatski muzej 
naivne umjetnosti, Fundacija Ivana Meštrovića, Muzej grada Vukovara ili Muzejski dokumentacijski 
centar  samo su  dio  dizajnerskog opusa u području  kulture. Godišnje izlaže na pet do šest velikih  
žiriranih izložbi, a radovi mu se javljaju u značajnim  dizajnerskim časopisima, godišnjacima, 
monografijama... 
Njegov projekt hrvatske zastave i novca nije realiziran ali je odigrao veliku ulogu u stvaranju svijesti o 
hrvatskom vizualnom kodu po kojem se danas Hrvatska u svijetu lako prepoznaje. Njegov koncept 
dva izmjenična kvadrata je najšire prihvaćen i izvan Hrvatske kao njeno  originalno obilježje, poput 
japanskog kruga, švicarskog križa ili javorovog lista za Canadu. Gotovo za sve radove se izborio 
putem natječaja.                                                                                                                                      
Predsjednik HDD-a (2003-2005) i pokretač ideje o Hrvatskom dizajn centru. Boris Ljubičić je 1988. u 
Zagrebu osnovao i registrirao poduzeće Studio international d.o.o.                                                                                                                                                                 
Izvor: http://www.ulupuh.hr/hr/straniceclanova.asp?idsekcije=3&idclana=233                                                   
Više na: http://dizajn.hr/#clan/boris-ljubicic 
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Uvodni govornici na panel raspravi 

Dunja Seiter-Šverko                                                                                                                                    

Glavna  ravanteljica Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.                                                      
Diplomirala  na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te stekla  zvanje  profesora  hrvatskog 
jezika i jugoslavenskih književnosti i  diplomiranog knjižničara. Na doktorskom je studiju 
informacijskih znanosti FF u Zagrebu. Radila je u Knjižnicama grada Zagreba i u Ministarstvu kulture 
kao viša stručna savjetnica u Odjelu za knjižničnu djelatnost, kasnije je angažirana u provedbi 
Nacionalnog programa digitalizacije arhivske, knjižnične i muzejske građe. Po uspostavi odjela 
postaje načelnicom Odjela za digitalizaciju knjižnične, arhivske i muzejske građe.   Izlagala je na 
brojnim stručnim skupovima u zemlji i izvan nje.  Sudjeluje u radu nekoliko vijeća Ministarstva 
kulture. Stalnom je članicom odbora SEEDI-a. Članica je glavnog odbora COST projekta, sekcija 
kulturne baštine. Članica je Europeana Network grupe.  

Gorana Tuškan Mihočić 
 
Ravnateljica Gradske knjižnice Rijeka.                                                                                                         
Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu stekla je  zvanje prof. povijesti i engleskog jezika i 
književnosti,  a 2005. i zvanje  dipl. bibliotekara.  Na Ekonomskom fakultetu u Rijeci stekla je 
zvanje univ. spec.  menadžmenta u javnom sektoru. U Gradskoj knjižnici Rijeka radi od 2002, 
a od 2008. ravnateljica je knjižnice.  Izlagala je na hrvatskim i međunarodnim skupovima. 
Područja interesa su joj upravljanje,  informacijska služba  i  informacijska i komunikacijska 
tehnologija u knjižnici, online knjižnične usluge 
 
 

Senka Tomljanović 
 
Rravnateljica Sveučilišne knjižnice.  
U knjižničarstvu je od 1991. godine. Do 1996. radi u Sveučilišnoj knjižnici kao voditeljica zbirke 
Sitnog tiska, a zatim i zavičajne zbirke Adriatica. U razdoblju od 1997. do 2003. voditeljica je 
Knjižnice Pravnog fakulteta Rijeka.  Osnovna preokupacija joj je visokoškolsko odnosno sveučilišno 
knjižničarstvo. Pokretač je niza projekata čija je svrha odgovoriti izazovima koje je pred knjižnicu 
postavila reforma visokog obrazovanja i razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologija, uz 
istovremeno očuvanje i promoviranje baštinskih zbirki u fondovima Sveučiline knjižnice.  Važniji 
projekti koje je pokrenula su: Izgradnja Povijesne zbirke Sveučilišne knjižnice Rijeka, Digitalizacija 
starih riječkih novina, Izgradnja knjižničnog sustava Sveučilišta u Rijeci, Objavljivanje i ažuriranje 
elektroničke zbirke doktorskih disertacija Sveučilišta u Rijeci na webu, Noćni rad Sveučilišne 
knjižnice Rijeka, Sustavna nabava studentske literature, Osnivanje Podružnice Kampus Sveučilišne 
knjižnice Rijeka. 
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Janja Maras 
 
Dipl. knjižničarka u Knjižnicama grada Zagreba. 
Završila je filozofiju i religijsku kulturu na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove te bibliotekarstvo na 
Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Još kao studentica počela je pisati za kulturnu rubriku katoličkog 
tjednika Glas koncila. Na Obiteljskom radiju od 2000. godine radi kao novinarka i urednica tjedne 
kulturne emisije zajedno sa Zlatkom Mađarom. U Media servisu, agenciji za radijske vijesti, zaposlila 
se 2003. godine. Radila je kao novinarka te urednica vijesti i drugih informativnih emisija, te je 2010. 
godine postala urednica informativne redakcije.  Surađivala je na promociji KGZ-ova projekta 
Knjigom do krova: mreža knjižnica za osnaživanje beskućnika te na projektu Kulturna i prirodna 
baština Hrvatske Knjižnice S. S. Kranjčevića.  
 
 
mr.sc. Dijana Sabolović—Krajina 
 
Ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Fran Galović u Koprivnici.  
Magistrica humanističkih znanosti, knjižničarska savjetnica. Bila je pedsjednica Hrvatskoga 
čitateljskog društva  i njegova predstavnica u Europskom odboru Međunarodne čitateljske udruge . 
Aktivna članica  hrvatskih i međunarodnih strukovnih udruga. Bavi se sociološkim aspektima čitanja, 
problematikom menedžmenta i marketinga u narodnim knjižnicama. Izlaganjima sudjelovala na  
brojnim stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu. Drži predavanja i radionice. Objavila tridesetak 
znanstvenih i stručnih radova.  
 
 
Ivana Vladilo 
 
Školska knjižničarka u Strojarskoj školi u Rijeci.    
Prof. komparativne književnosti i španjolskog jezika i dipl. knjižničarka.  Zaokupljena istraživanjem i 
primjenom novih tehnologija u edukaciji i strukovnoj komunikaciji, pokrenula prvu diskusijsku grupu 
školskih knjižničara u Hrvatskoj, pokrenula NETgrupu s kojom je provela niz timskih (online) 
projekata te konačno pokrenula repozitorij školskog knjižničarstva koji je prerastao u Hrvatsku mrežu 
školskih knjižničara (i portal školskih knjižnica). Izlagala na brojnim domaćim i međunarodnim 
stručnim skupovima. 
Aktivna u strukovnim udrugama, predsjednica Hrvatske mreže školskih knjižničara,  izrađuje i 
održava knjižničarske web sadržaje, volonterski uredila nekoliko knjižnica (manjinska, crkvena, 
glazbena), volontira u baštinskoj Knjižnici obitelji Vitezić u Vrbniku.  
 
Draženka Stančić 
 
Školska knjižničarka u Osnovnoj školi Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Ivanec. 
Magistra bibliotekarstva i prof. hrvatskog jezika i književnosti. Aktivno sudjeluje u radu 
knjižničarskih strukovnih udruga. Voditeljica je  Stručnog vijeća osnovnoškolskih knjižničara 
Varaždinske županije. Stručne radove objavljuje u časopisima, izlaže na stručnim skupovima.  Na 
IASL 2012 Conference  The Shifting Sands of School Librarianship u Dohi, Katar, prezentirala 
projekt poticanja čitanja iz užitka Tulum s(l)ova čija je autorica.  Bavi se istraživanjem i primjenom 
suvremenih metoda nastave koji uključuju korištenje resursa školske knjižnice i informacijsku 
pismenost. Istražuje i mogućnosti uključivanja knjižnice u kvalitetnije provođenje slobodnog vremena 
učenika te na tom tragu  kreira nove usluge školske knjižnice. Predmet interesa su joj i odnosi s 
javnošću kao dio javne i kulturne djelatnosti školske knjižnice.   


