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pozivaju Vas na radionicu 

 

Prezentacijske vještine u arhivskoj struci 
 

Voditelji radionice: 

 

prof. dr. sc. Hrvoje Stančić 

Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti 

Filozofski fakultet 

e-mail: hstancic@ffzg.hr  

 

Laura Bezić 

Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti,  

Filozofski fakultet u Zagrebu, studentica arhivistike 

e-mail: laurabezic@gmail.com  

 

petak, 15. lipnja 2018.,  

Filozofski fakultet 

Ivana Lučića 3, Zagreb 

Knjižnica – računalna dvorana na 1. katu 

 

Radionica je besplatna. 

Broj mjesta je ograničen na 25 polaznika. 

 

Prijave se primaju do ponedjeljka, 11. lipnja 2018. ili do popunjenja mjesta isključivo na: 

http://bit.ly/Radionica-Prezentacijske-vjestine-Prijava  

 

 

PROGRAM 

9.00 - 9.30 Registracija 

9.30 - 11.00 Uvod – zašto mi trebaju prezentacijske vještine? 

  Tko će me slušati i zašto? 

  Alfa i omega prezentacije 

Slika (PowerPoint) govori 1.000 riječi 

11.00-11.20 Pauza za kavu  

11.20-13.30 Skrivene poruke tona glasa 

  Što govorim tijelom? 

  Otjeraj strah od nastupa jednim zamahom 

  Diskusija o temi 

  Jesam li nešto zaboravio? 

  Praktični zadatak u grupama 

13.30-14.00 Neformalna diskusija i zaključak 

14.00  Dodjela potvrda o sudjelovanju 
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KOME JE NAMIJENJENA RADIONICA? 

Ova je radionica namijenjena djelatnicima u arhivskoj struci, a njezin sadržaj može biti 

zanimljiv predstavnicima raznih drugih organizacija koji žele raditi na daljnjem obrazovanju 

djelatnika. 

 

 

SADRŽAJ RADIONICE 

Prezentacijske vještine postale su važna kompetencija arhivista. Budući da se slika korisnika 

arhiva i arhivske okoline mijenja, to traži suvremene kompetencije arhivista. Dobre 

prezentacijske sposobnosti otvaraju mogućnosti poslovnog napretka, a one su i temelj javne 

slike o osobi i instituciji koju predstavlja. Sudionici radionice imat će priliku usvojiti osnove 

prezentacijskih vještina, tehnike pripreme za prezentiranje te uočavanje pogrešaka. Radionica 

uključuje praktičnu primjenu stečenih znanja. 

 

 

O PREDAVAČIMA 

 

Prof. dr. sc. Hrvoje Stančić, Predstojnik Katedre za arhivistiku i dokumentalistiku Odsjeka za 

informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, autor je 

knjige Digitalizacija, koautor Arhivističkog rječnika te osamdesetak znanstvenih i stručnih 

radova iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti. Njegova područja znanstvenog 

interesa obuhvaćaju digitalizaciju i 3D digitalizaciju, sustave za upravljanje dokumentima i 

zapisima, digitalne arhive, dugoročnu pohranu, očuvanje autentičnosti i povjerenja u e-gradivo 

te blockchain. Voditelj je EU tima na međunarodnom projektu InterPARES Trust. 

 

Laura Bezić, apsolventica diplomskoga Studija informacijskih znanosti, smjer arhivistika i 

Studija njemačkog jezika i književnosti na  Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Ima 

iskustvo predavanja u školama stranih jezika. Članica je redakcije Facebook stranice Katedre 

za arhivistiku i dokumentalistiku. Stipendistica je stipendije Grada Zagreba za izvrsnost. Na 

trenutnom studentskom radnom mjestu zadužena je i za internu edukaciju zaposlenika. 

 

 

CIJENA RADIONICE 

Radionica je besplatna. 

 


