
POZIV NA SUDJELOVANJE 

na znanstveno-stručnom skupu s međunarodnim sudjelovanjem 

Skriveni svijet starih knjiga 

u organizaciji Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu 

Zagreb, 29. svibnja 2018. 

Povodom izložbe Skriveni svijet starih knjiga, 28. – 30. svibnja 2018. koju je potpomognulo 

Ministarstvo kulture RH, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu organizira 29. svibnja 2018. 

godine znanstveno-stručni skup pod istim nazivom.  

Na skupu će se obraditi različite tematske cjeline vezane uz primjenu znanstvenih metoda u 

istraživanju materijala i načina izrade i opremanja knjige,  materijalna obilježja knjige, uveze,  knjižnu 

ilustraciju, dataciju knjige, procjenu rizika i praćenje stanja knjige, istraživanje oštećenja knjige, 

metode zaštite.  

Znanstveno-stručni skup namijenjen je prvenstveno stručnjacima i znanstvenicima koji se bave 

proučavanjem i zaštitom kulturne baštine, ali i drugim stručnjacima s interesom za to područje.  

Ciljevi skupa usmjereni su prema predstavljanju rezultata dosadašnjeg znanstvenog i stručnog rada 

na području knjižne baštine, razmjeni iskustva, povezivanju i jačanju komunikacije između 

znanstvenika i stručnjaka, boljem razumijevanju knjige kao materijalnog kulturnog dobra i metodama 

njezine zaštite. 

Sudjelovati se može putem izlaganja uz ppt. prezentaciju (15-20 min), izlaganja na posteru ili samo 

kao slušatelj. Radni jezici su hrvatski i engleski. 

Prijavljivanje teme i dostava sažetaka te prijava sudjelovanja mogući su isključivo e-poštom. Prilikom 

prijave rada autori trebaju navesti koju vrstu izlaganja prijavljuju.  

Prijave rada se dostavljaju na adresu drkrstic@nsk.hr, a prijave sudjelovanja i pitanja vezana uz 

organizaciju skupa primaju se na adresu sleskarac@nsk.hr.  

Za sudjelovanje na skupu nije predviđena kotizacija.  

Rokovi za prijavu sažetka, odluku o prihvaćanju rada i prijavu sudjelovanja su sljedeći: 

1. Prijava sažetka :  do 25. travnja 2018. 

2. Obavijest o prihvaćanju rada:  do 7. svibnja 2018. 

3. Prijava sudjelovanja:  do 21. svibnja 2018. 

Svi prihvaćeni radovi bit će objavljeni u knjizi sažetaka. Svaki sudionik dobiva potvrdu o sudjelovanju. 
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Upute za prijavu sažetka: 

1. autor(i) 

2. naslov rada (hrv/eng) 

3. sažetak izlaganja do 200 riječi (do 5 ključnih riječi), font Times New Roman, veličina 12 

4. ustanova 

5. adresa 

6. telefon 

7. e-pošta 

Obavijest o prihvaćanju rada bit će dostavljena elektroničkim putem do 7. svibnja 2018. 

Upute za pripremu postera: 

Poster treba biti dimenzija: širina 707 mm x visina 1000 mm (standardni B1 format). 

Poster treba sadržavati slijedeće podatke: 

IME I PREZIME svih autora, nazivi ustanova iz kojih autori dolaze, kontakt podaci 

NASLOV RADA 

Posteri se izrađuju na hrvatskom ili engleskom jeziku. Pri izradi postera potrebno je voditi računa o 

veličini slova, čitljivosti s udaljenosti od oko 1 m, usklađenosti boje podloge i slikovnih prikaza te 

rasporedu. 

Programski/Organizacijski odbor: 

Andreja Dragojević, Stevo Leskarac, Lucija Ašler, Ante Livajić, Dorela Dujmušić, Sanja Kosić, Sanja 

Serhatlić,  Željko Mladićević  

Znanstveni odbor: 

Jasna Malešić, Jedert Vodopivec, Dragica Krstić, Tinka Katić, Domagoj Mudronja, Lucija Šerić-Jelaska 


