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HRVATSKE SVEUČILIŠNE I ZNANSTVENE
KNJIŽNICE : očitovanje
1. SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE: Osijek, Pula, Rijeka, Split
2. ZNANSTVENE KNJIŽNICE: Dubrovnik, Zadar
Odlike:
•

samostalne ustanove koje djelatnost obavljaju kao javnu službu u skladu
sa Zakonom o knjižnicama

•

primaju obvezni primjerak RH

•

vlasnice građe koja ima status pokretnog kulturnog dobra

•

općeznanstvene knjižnice

•

knjižnice s dvojnom funkcijom

Izuzete:
•

sveučilišne knjižnice novih sveučilišta: Dubrovnik, Zadar*
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UTEMELJENJA
SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE su
• središnje informacijske infrastrukturne ustanove sveučilišta
•informacijske infrastrukturne ustanove sustava znanosti i istraživanja u cjelini
• ustanove od nacionalnog kulturnog značaja
• javne ustanove najšireg značaja
ZNANSTVENE KNJIŽNICE su
•informacijske infrastrukturne ustanove sustava znanosti i istraživanja u cjelini
• ustanove od nacionalnog kulturnog značaja
• javne ustanove najšireg značaja
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HRVATSKE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE
ocjena Split 2000.
ZBIRKE - bogatstvo tiskane građe, naročito baštinskog karaktera
- skromne zbirke građe na dr. medijima
OCJENA ZBIRKI - nezadovoljavajuće stanje ukupnih zbirki sveučilišnih
knjižnica od značaja za njihovu sveučilišnu funkciju, ali izuzetan značaj
kao nacionalne pisane baštine.
SVEUČILIŠNA DJELATNOST
općeznanstvena i kulturna

–

nerazvijena,

ali

je

jaka

RESURSI – skromni (prostor, oprema, djelatnici, financije ...)
SVEUČILIŠNI KNJIŽNIČNI SUSTAV - u izgradnji, ali tradicija veza s
knjižnicama u okruženju, naročito baštinskog značaja
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HRVATSKE SVEUČILIŠNE I ZNANSTVENE
KNJIŽNICE : ishodišta, preteče, osnivanje
ISHODIŠTA – visoka učilišta 17. i 18. st. (npr. Rijeka – isusovački kolegij
1627.g; Osijek – franjevačko filozofsko učilište 1707.g. i dr.)
PRETHODNICE – gradske knjižnice (npr. Pula – Biblioteca civica
1903.g.; Rijeka – Biblioteca civica 1892.g.; Split – Gradska biblioteka
1903.g., Zadar – Biblioteca comunale Paravia 1857.g.; Dubrovnik –
Dubrovačka biblioteka 1936.g.)
PRETEČE – javne općeznanstvene knjižnice (npr. Pula – Naučna
biblioteka 1949.; Rijeka – Naučna biblioteka 1948.; Split – Naučna
biblioteka 1962.)
Osnivanjem novih sveučilišta ne osnivaju se i nove sveučilišne knjižnice,
postojeće općeznanstvene knjižnice postaju sveučilišne.
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ZAKONSKI STATUS. OSNIVAČKA I VLASNIČKA
PRAVA
Zakon o visokim učilištima. Pročišćeni tekst (NN 59/96)
• osnivačka i vlasnička prava jednoznačno prenesena na matična
sveučilišta, odnosno ostavljena na lokalnoj zajednici.
• sveučilišna knjižnica je ustanova čija djelatnost osigurava cjelovitost i
potrebni standard sustava visoke naobrazbe na sveučilištu.

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03 ,
198/03 , 105/04 , 174/04 , 46/07)
• knjižnica kao sastavnica sveučilišta, veleučilišta ...

• Zakon o knjižnicama (NN 105/97 , 5/98 , 104/00)
• po vrstama: sveučilišne, općeznanstvene knjižnice
• obavezni primjerak - baštinski značaj
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ZAKONSKI STATUS – nastavak
Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN
43/01)
• matičnu djelatnost za knjižnice i za druge pravne i fizičke osobe čije su
knjižne zbirke ili njihovi dijelovi registrirani kao kulturno dobro, obavljaju
sveučilišne matične knjižnice sveučilišta u Osijeku, Rijeci, Splitu i
Zagrebu, svaka za područje svoga djelovanja, u skladu s propisima o
zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. (Članak 11.)
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ZAKONSKI STATUS – nastavak 2
Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, NN 151/03;
NN 157/03 Ispravak)
• knjige kao pokretno kulturno dobro
• knjižnice kao vlasnici kulturnog dobra
Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (NN 52/05)
• Pravilnikom uređuje postupak popisivanja i vrednovanja građe za koju
se predmnijeva da ima svojstvo kulturnoga dobra ili za koju je doneseno
rješenje o preventivnoj zaštiti, odnosno rješenje o utvrđivanju svojstva
kulturnoga dobra (u daljnjem tekstu: zaštićena građa), uvjeti i način
korištenja, stručnog održavanja te zaštite i očuvanja te građe, sukladno
odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.
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Financiranje - općenito
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Financiranje – baštinski značaj
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Područja problema
Razina potreba

Problemi

Rješenja

vlasništvo nad građom:
baštinska
OP

nedostatak: prostora, opreme,
djelatnika, financija
skromna razina ukupne zaštite
skromna razina digitalizacije

osigurati: prostor, opremu,
djelatnike, financiranje
zaštititi
digitalizirati
Zakon

matičnost

ugroženost baštinske građe
neusustavljenost
nedostatak: djelatnika,
financija, programa

primijeniti Pravilnik
osigurati financiranje
osigurati projekte
povezati s drugim subjektima
sustava zaštite

nacionalni programi
(Projekt baština)

status vlasnika građe
neprepoznatost za sustav/
projekt

uključiti kao nositelje
trajno financirati
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Prijedlozi i zaključci
1. reafirmacija općekulturnog i baštinskog značaja knjižnica
2. redovito financiranje baštinskog karaktera djelovanja knjižnica
(zbirki: rara+OP, matičnost, programi i projekti)
3. provedba Pravilnika o matičnoj djelatnosti ..., te njegova dopuna,
odnosno izmjena
4. reafirmacija mjesta i uloge knjižnica u nacionalnim programima
baštinskog značaja
5. bolje povezivanje i uključivanje u cjelokupni sustav zaštite kulturnih
dobara
6. osnivanje i financiranje regionalnih centara za (staru) knjigu:
• radionice (primarne) zaštite
• regionalni centri za digitalizaciju
7. uključivanje u međunarodne programe i projekte
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