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TERMINSKI PLAN I SPECIFIKACIJA TROŠKOVA ZA II. GODINU, 2015.
Radni zadaci
Edukacija
Edukacija članova AKM
zajednice

Edukacija SO i članova radnih
grupa

Načini ostvarenja

Rokovi

Izvršitelji

Priprema programa edukacije za
upoznavanje i primjenu objedinjenog ISBD-a,
hrv. prijevod, 2014.
Izvođenje radionica za upoznavanje i
primjenu objedinjenog ISBD-a, hrv. prijevod,
2014.
Radionica konceptualni model FR,
CIDOC/CRM, arhivistički model, povezani
podaci

siječanj-ožujak

RG HKD-KO, RG
NSK, A.
Barbarić

Troškovi suradne
ustanove1

Sredstva
MK

travanjprosinac
rujan

RG MSiRG

Ukupno:
Konzultacije
Rad s inozemnim savjetnicima
za pravilnik
Rad sa savjetnikom za
objavljivanje pravilnika (eformata)

Izvještaj

ožujak-studeni

SO

Izvještaj; specifikacija za nabavu IT platforme
za izradu i objavljivanje pravilnika

siječanj –
ožujak; prema
potrebi

SO

Ukupno:
Komunikacija i diseminacija rezultata
uređivanje mrežne stranice;
Mrežna stranica; javno dostupna
postavljanje radne
dokumentacija i objava analize dobivenih
dokumentacije radi poticanja
primjedbi i prijedloga
javne rasprave i analiza
primjedbi i prijedloga
izrada informativnih materijala
Letak, brošura

1

siječanjprosinac

tajnik, urednik

prema potrebi

SO

broj radnih sati/putni troškovi/materijalni troškovi

1

Radni zadaci

Načini ostvarenja

Rokovi

Izvršitelji

predstavljanje rezultata na
stručnim i znanstvenim
skupovima
sudjelovanje u javnim
raspravama i radu nacionalnih i
međunarodnih tijela za
standardizaciju (IFLA, ICA,
CIDOC, EURIG i sl.)

Izlaganja i objavljeni radovi

siječanjprosinac

SVI

Izvještaji sa sastanaka međunarodnih radnih
tijela; izvještaji o javnim raspravama

siječanjprosinac

SVI

Troškovi suradne
ustanove1

Sredstva
MK

Ukupno:
Izrada nacrta pravila za opis
nadopuna tablice Usporedna
analiza ISBD i PPIAK skupinom 0
i uređenje skupina 5-8
izraditi analizu ISBD poglavlja A i
PPIAK-a

Završna verzija tablice Usporedna analiza
ISBD i PPIAK

Veljača

Završna analiza

Veljača

izrada usporedne analize
elemenata opisa ISBD-a i
Pravilnika o sadržaju i načinu
vođenja muzejske
dokumentacije o muzejskoj
građi
izrada usporedne analize
elemenata opisa ISBD-a i
ISAD(G)
analiza ISBD/RDA temeljem
ISBD Profile in RDA

Usporedna analize elemenata opisa ISBD-a i
Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja
muzejske dokumentacije o muzejskoj građi

ožujak

RG NSK, RG
HKD; prihvaća
SO
RG NSK, RG
HKD; prihvaća
SO
SO usvaja

Usporedna analizu elemenata opisa ISBD-a i
ISAD(G)

ožujak

SO usvaja

Izvještaj

studeni

Predsjednik RG
NSK i SO

priprema nacrta pravila za opis
– struktura i popis elemenata
podataka (ISBD) u odnosu na

Radne verzije pravila za opis:
Ver. 0.1 nacrt pravila
Ver. 0.2 nacrt pravila

ožujak
rujan

Urednik,
predsjednik i
tajnik SO,
2

Radni zadaci

Načini ostvarenja

načela (FRBR i povezani podaci),
i izrada cjelovite konkordance
ISBD/PPIAK kao dodatka
pravilima
Rezultati:
Prihvaćena verzija 1.0 pravila za opis

Rokovi

Izvršitelji

Troškovi suradne
ustanove1

Sredstva
MK

koordinator
projekta

prosinac

SO usvaja
Ukupno:

Izrada nacrta pravila za pristupnice (priprema)
analiza primjenjivosti pravila
Popis primjenjivih članaka
PPIAK, Dio 1, Odrednice i
redalice
Rezultati:
Prihvaćen popis primjenjivih članaka

siječanj-studeni

Radne grupe
SO-a

prosinac

SO usvaja
Ukupno:

Teorijski okvir za pravilnik
izrada strukture pravilnika

struktura pravilnika

siječanj - ožujak

analiza konceptualnih modela
(FRBR, FRAD, FRBRoo,
CIDOC(CRM), EAD, EAC, EDM) i
relevantnih normi u odnosu na
elemente opisa, pristupnica i
njihovih odnosa
analiza objedinjenog FR modela,
08/2015 u odnosu na postupke
korisnika, entitete i njihove
odnose

izvještaj

siječanj-studeni

sudjelovanje u javnoj raspravi za FR model;
izvještavanje

srpanj - studeni

RG MiSR

3

Radni zadaci

Načini ostvarenja

Rokovi

analiza pravila u odnosu na
koncepte i norme semantičkog
weba

izvještaj o načinu objavljivanja povezanih
podataka i razvoju aplikacijskog profila

siječanj-studeni

dovršetak analize AKM
usporedna analiza
usporednih tablica pravila za
oblik pristupnica (PPIAK 1,
FRAD, ISAAR(CPF), CIDOC-CRM)
Rezultati:
Pravilnik za katalogizaciju: Struktura pravilnika
RG MiSR: Izvještaji i prijedlozi za izradu pravilnika prema usvojenim načelima
(model FR i povezani podaci)
Znanstveni radovi

Izvršitelji

Troškovi suradne
ustanove1

Sredstva
MK

ožujak

ožujak
uz radne verzije
pravila
siječanjprosinac

SO (usvaja)

Ukupno:
Administracija i upravljanje projektom
izrada specifikacije za nabavu IT specifikacija
platforme za izradu i
objavljivanje pravilnika;
natječaj
raspis i provođenje natječaja
implementacija
implementacija softvera i
prilagodba

siječanj
veljača-ožujak
travanj-listopad

pripreme i organizacija
sastanaka Upravnog odbora i
Stručnog odbora

izrada poziva, dnevnog reda, priloga i
zapisnika

siječanjprosinac

sastanci Upravnog odbora

donošenje odluka

polugodišnje

Predsjednik
SO, urednik,
koordinator,
savjetnik za
informatizaciju;
SO i UO
usvajaju
Predsjednik UO
i SO;
koordinator
projekta
UO
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Radni zadaci

Načini ostvarenja

Rokovi

sastanci Stručnog odbora
- jednodnevni
- višednevni

donošenje odluka

pripreme i organizacija
sastanaka radnih grupa
sastanci radnih grupa
izrada revidiranog financijskog
plana i plana rada za 2. godinu,
2015.

izrada poziva, dnevnog reda, priloga i
zapisnika

siječanjprosinac

Revidirani terminski plan rada za 2015.

ožujak-travanj

izrada financijskog plana i plana
rada za 3. godinu, 2016.

Terminski plan rada za 2016.

studeniprosinac

izvještavanje o radu; financijski
izvještaj

izvještaj Stručnog odbora Upravnom odboru
suradnika na izradi NPK; izvještaj Upravnog
odbora financijeru

polugodišnje,
godišnje

kvartalno
polugodišnje

Izvršitelji

Troškovi suradne
ustanove1

Sredstva
MK

Predsjednik i
tajnik SO,
urednik,
koordinator
projekta
Voditelji RG

SO
UO (usvaja),
koordinator
projekta
SO
UO (usvaja),
koordinator
projekta
Koordinator
projekta i
tajnik SO
Ukupno:
Ukupno:
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