ZAPISNIK SA SASTANKA IIC – HRVATSKE GRUPE

Sastanak IIC – Hrvatske grupe održan je 10. 03. 2014. godine u sastavu Višnja Bralić, Ksenija
Škarić, Sandra Lucić Vujičić, Jelena Ćurić, Slobodan Radić, Anđelko Pedišić, Maja Sučević
Miklin, Jurica Milinković, Andrej Dokić, Ines Kobas, Dubravko Jurčić, Stela Cunjak, Azra
Grabčanović, Mara Kolić Pustić i Marijana Galović.
Na sastanku su bili prisutni i naši kolege iz HRD-a te se raspravljalo o gorućim problemima
restauratorsko-konzervatorske struke.
Predloženo je da se zajedničkom inicijativom IIC- grupe i HRD-a uputi dopis Hrvatskom
restauratorskom zavodu, Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu (Odsjek za konzerviranje i
restauriranje umjetnina), Umjetnička akademija u Splitu (Konzervacija-restauracija) i
Sveučilištu u Dubrovniku (Odjel za umjetnost i restauraciju). Ispred navedenih institucija
odabrat će se predstavnici koji će pokušati riješiti:
-

ujednačavanje akademskih naziva struke nakon stjecanja diplome

-

pronalazak nove pozicije struke koja bi uključivala i umjetničku i znanstvenu
komponentu

-

trajanje staža za studente koji završe konzervatorsko-restauratorske studije

-

dobivanje licenci

-

izmjene pravilnika vezanih za našu struku

Svi prijedlozi biti će upućeni Ministarstvu kulture kako bi se izvršio pritisak za izmjene
pravilnika.
Naša blagajnica Stela Grmoljez Ivanković predložila je kupnju blagajne sa ključem.
Podsjećamo redovne članove da uplate godišnju članarinu za tekuću godinu do konca ožujka.
Nadamo se da će se uplate članarine vršiti putem općih uplatnica koje će nam biti poslane
kako je to i bilo dogovarano na prethodnim sastancima.
Također treba provjeriti da li je uplaćena domena za naše internetske stranice.

Prije skupštine koju moramo održati do konca ožujka a predlaže se datum 26. 03. u našim
prostorijama u 16 sati potrebno je napraviti financijsko izvješće za proteklu godinu.
Na skupštini ćemo rekapitulirati aktivnosti u prošloj godini, govoriti o planovima za narednu
godinu i poziva se naša blagajnica Stela Grmoljez Ivanković da sastavi na temelju uplaćenih
članarina popis članova. Također na skupštinu pozivamo i kolegicu iz Splita Žanu MatulićBilač da nam iznese plan i program putovanja u München i posjet Bavarskom institutu.
U 2014. godini planirano je i putovanje u BIH koje će se prema prijedlogu članova održati 23.
i 24. svibnja. Obići će se Kraljeva Sutjeska, Sarajevo te Visoko i bosanske piramide.

Pozivaju se zainteresirani članovi da se u roku od dva tjedana jave sa svojim komentarima i
prijedlozima o posjetu BIH.
Zapisnik sastavila;
Marijana Galović

