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Seminar Zaštita kulturne baštine u kriznim uvjetima  

Seminarom Zaštita kulturne baštine u kriznim uvjetima nastoji se razviti forum za 

unutarsektorsku i međusektorsku raspravu te razmjenu informacija o najnovijim saznanjima i 

aktivnostima u zaštiti kulturne baštine u kriznim uvjetima. Seminar će potaknuti i raspravu o 

nužnosti poticanja suradnje i solidarnosti među ustanovama u kulturi. 

Vrijeme i mjesto održavanja 

7. studenoga 2019.  

10 – 15 sati 

malo predvorje Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu 

Program 

10 – 12 sati     Panel rasprava Uloga i interoperabilnost civilne zaštite u sustavu zaštite 

kulturne baštine 

Moderator: Saša Tkalec, vanjski konzultant na projektu zaštite knjižnične građe Nacionalne i 

sveučilišne knjižnice u Zagrebu  

Dražen Štajduhar, načelnik Sektora za smanjenje rizika od katastrofa u Ravnateljstvu civilne 

zaštite Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske 

dr. sc. Ivana Krišto, pomoćnica pročelnika za komunikacije i potporu operativnim snagama 

u Uredu za upravljanje u hitnim situacijama Grada Zagreba 

Siniša Jembrih, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba 

dr. sc. Vladimir Kalinski, međunarodni konzultant u području klimatskih aktivnosti na 

Međunarodnome institutu za klimatske aktivnosti  

Želimir Kramarić, pomoćnik ravnatelja Razvojne agencija Zagreb za koordinaciju i 

poticanje regionalnoga razvoja 

12 – 13 sati     Stanka za odmor/ručak 

13 – 15 sati     Panel rasprava Otpornost kulturne baštine na katastrofe 

Moderatorica: dr. sc. Dragica Krstić, rukovoditeljica Odjela Zaštita i pohrana Nacionalne i 

sveučilišne knjižnice u Zagrebu 
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Borut Gulič, načelnik Odsjeka za zaštitu arhivskoga gradiva Odjela za zaštitu i obradu 

arhivskoga gradiva Hrvatskoga državnog arhiva 

mr. sc. Janja Juzbašić, ravnateljica Zavičajnoga muzeja Stjepan Gruber, Županja 

Ivana Župić-Baždarić, voditeljica Odjela za nabavu i obradu serijskih publikacija i građe 

posebne vrste Znanstvene knjižnice Zadar 

doc. dr. sc. Marin Vuković, Laboratorij za informacijsku sigurnost i privatnost Fakulteta 

elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu  

dr. sc. Tamara Štefanac, arhivistkinja u Odjelu Zaštita i pohrana Nacionalne i sveučilišne 

knjižnice u Zagrebu 

 

 


