ZAPISNIK SA SASTANKA IIC – HRVATSKE GRUPE

Sastanak IIC – Hrvatske grupe održan je 13. 02. 2013. godine u prostorijama udruge
Tkalčićeva 33 u sastavu: Višnja Bralić, Ksenija Škarić, Nelka Bakliža, Stela Grmoljez
Ivanković, Sandra Lucić Vujičić, Marijana Galović iz Hrvatskog restauratorskog zavoda te
Jasminka Podgorski iz Muzeja za umjetnost i obrt, Dubravka Habuš Skendžić iz Muzeja
Prigorja Sesvete, Suzana Damiani iz Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu i Radivoje
Jovičić, direktor poduzeća Akant.
Prijedlog predsjednice Ksenije Škarić da se članarina za zaposlene i redovne članove smanji
na 100,00 kuna jednoglasno je prihvaćen. Članarina za studente ostaje 50,00 kuna, a krajnji
rok za uplate članarina je konac ožujka tekuće godine, kako bi se mogao napraviti popis
redovnih članova udruge koji će biti dostupan na stranicama IIC – Hrvatske grupe.
Suzana Damiani sa Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu obavijestila nas je i ujedno
pozvala da sudjelujemo kao izlagači ili slušaoci na izlaganjima koje organizira Akademija pod
nazivom " Srijedom u podne". Na izlaganjima su do sada sudjelovali bivši studenti Akademije
– restauratorskog smjera – iznoseći svoja iskustva o radu na projektima, tehnološkim
spoznajama, kao i mogućnostima zapošljavanja i rada u struci. Sve informacije mogu se
saznati na stranicama Akademije likovnih umjetnosti.
Stela Grmoljez Ivanković podnijela je financijsko izvješće za 2012. godinu te nas je izvijestila
da je zaključno sa 31. 12. 2012. godine na računu udruge sveukupno ostalo 21.078, 29 kn.
Relativno visok iznos na računu rezultat je smanjenih aktivnosti kroz protekli period. Također
treba napomenuti da je izvršen prijenos sredstava iz 2012. godine od 9. 000,00 kn osiguranih
za skup o Trogirskom poliptihu još 2009. godine, s time da skup nije dosad održan.
Razmotren je zajednički prijedlog organizatora Jurice Matijevića i Ksenije Škarić, da se
predavanja održe u tekućoj 2013. godini u trajanju od jednog dana u lipnju ili rujnu. Kako
nismo u mogućnosti dovesti strane predavače kako je prvotno bilo zamišljeno, ciklus od
najviše deset predavanja održat će domaći predavači na temu restauriranja srednjovjekovnih
korskih sjedala u Dalmaciji s posebnim osvrtom na trogirska. Ksenija Škarić predlaže da se
sažeci predavanja stave na stranice IIC – Hrvatske grupe. Namjenska sredstva između

ostaloga bi se koristila za pokrivanje troškova prisustvovanja izlagača kao i slušatelja iz
članstva grupe.
Dio prenesenih sredstava (maksimalno 9.000,00 kn) moglo bi se iskoristiti za stručno
putovanje u Graz. Posjetile bi se restauratorske radionice, upoznali bismo se sa sustavom rada
i organizacijom zaštite kulturne baštine te susreli s kolegama iz austrijske grupe. Bila bi to
također prilika za upoznavanje s mogućnostima obavljanja restauratorskih poslova u Austriji
po priključenju Hrvatske Europskoj Uniji. Stručno putovanje organiziralo bi se u svibnju u
trajanju od tri dana i bilo bi koncipirano slično stručnom putovanju u Budimpeštu
organiziranom 2011. godine koje nam je ostalo u vrlo lijepom sjećanju.
Sve prijedloge i sugestije o stručnom putovanju trebalo bi razmotriti na redovnoj skupštini
udruge koja će se održati 20. 03. 2013. godine s početkom u 16.30 u prostorijama u
Tkalčićevoj ulici 33. Poziv će članstvu biti upućen i elektronskom poštom tjedan dana prije
zakazanog termina.

Zapisnik sastavila;
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