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Upravni odbor je na svojoj 16. sjednici koja je održana 15. svibnja 2020. godine donio Odluku o 
prijedlogu kandidata za dodjelu  
 

Kukuljevićeve povelje Hrvatskog knjižničarskog društva 
mr.sc. Vedrani Juričić, knjižničarskoj savjetnici 

 
 
kao znak javnog priznanja, za dugogodišnji rad i značajne rezultate na unapređenju knjižničarske 
djelatnosti. 
 
Mr. sc. Vedrana Juričić knjižničarska je savjetnica i upraviteljica Knjižnice Hrvatske akademije 
znanosti i umjetnosti (HAZU). Diplomirala je 1978. godine dvopredmetni studij muzikologije i 
talijanskog jezika na Muzičkoj akademiji i Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 
Magistrirala je informacijske znanosti, smjer knjižničarstvo 1986. godine na temu Glazbene 
knjižnice u Zagrebu. Od 1978. do 1992. godine radila je u Glazbenom odjelu Gradske knjižnice u 
Zagrebu, od 1992. do 2006. u Odsjeku za povijest hrvatske glazbe HAZU. Cijeli radni vijek 
posvetila je interdisciplinarnom području muzikologije i knjižničarstva, s posebnim naglaskom na 
obradu notnih izvora, digitalizaciju građe i razvoju novih digitalnih usluga. 

Suradnica je i pokretač velikog broja znanstvenoistraživačkih projekata, od kojih se ističe projekt 
Sređivanje i obradba glazbenih izvora u Hrvatskoj te projekt međunarodne baze podataka ranih 
rukopisnih i tiskanih muzikalija RISM A/II (Répertoire international des sources musicales). 
Koordinator je Digitalne zbirke HAZU (DiZbi.HAZU) i projekta Znameniti.hr. Kontakt osoba je na 
europskom projektu Europeana Cloud (eCloud). Suradnica je na projektu Hrvatska glagoljica 
(glagoljica.hr). Članica je Radne skupine za izmjene i dopune strategije digitalizacije kulturne 
baštine Ministarstva kulture Republike Hrvatske. 

Objavila je i uredila više desetaka znanstvenih i stručnih publikacija, od kojih se ističu 
monografije Vodič kroz glazbene knjižnice i zbirke Zagreba (1997.), Glazbene zbirke u narodnim 
knjižnicama (1998.), Katalog muzikalija Benediktinskog samostana sv. Petra u Cresu (2000.).   
Članica je Zagrebačkog knjižničarskog društva (ZKD), Hrvatskog knjižničarskog društva (HKD), 
Hrvatskog muzikološkog društva, Hrvatskog glazbenog zavoda i Hrvatskog društva skladatelja. 
Od 1990. do 1996. godine obnašala je dužnost predsjednice Komisije za glazbene knjižnice pri 
HKD-u. Također je članica Komisije za autorsko pravo i otvoreni pristup HKD-a. Bila je članica 
Upravnog odbora ZKD-a do 2019. godine. 
 
 

 

 
 
 
 
 


