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STANDARD I SMJERNICE RAZVOJA I UVOĐENJA
NAJBOLJE PRAKSE U VISOKOŠKOLSKIM KNJIŽNICAMA
U REPUBLICI HRVATSKOJ
(Prijedlog Nacrta)Uvodna napomena
Na Prijedlog Vijeća za knjižnice, pri Ministarstvu kulture na konstituirajućem sastanku
održanom 12. travnja 1999. imenovano je Povjerenstvo za izradu standarda u sastavu:
dr.sc. Jelka Petrak, Sveučilište u Zagrebu, Središnja medicinska knjižnica (predsjednica),
dr.sc. Tatjana Aparac-Jelušić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za
informacijske znanosti - Katedra za bibliotekarstvo, mr.sc. Predrag Pale, pomoćnik ministra
znanosti Republike Hrvatske, mr. sc. Marina Mihalić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica,
Zagreb, Edita Bačić, Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet - knjižnica (predsjednica Komisije
za visokoškolske knjižnice pri HKD-a), Juraj Lokmer, dipl, ing. ravnatelj Sveučilišne
knjižnice Sveučilišta u Rijeci, te je odlučeno da se što prije pristupi izradi standarda za
knjižnice visokih učilišta.
Prijedlog ovog nacrta Standarda i smjernica, djelomično je rezultat rada i prethodno
imenovanog Povjerenstva.
Prema Zaključku 2. sjednice Hrvatskoga knjižničnog vijeća, održane u Ministarstvu kulture
Republike Hrvatske, 14. prosinca 2006.g., imenovano je Povjerenstvo za izradu novoga
prijedloga standarda za visokoškolske knjižnice, a na temelju odluke Vijeća s 18. i 19.
sjednice HKV-a, održanih 28. veljače i 21. ožujka 2006.g.
Članovi Povjerenstva su:
Prof.dr.sc. Tatjane Aparac-Jelušić, Sveučilište „Josip Juraj Strossmayer“, u Osijeku,
Filozofski fakultet, Edita Bačić, dipl. iur., viši knjižničar, Sveučilište u Splitu, voditeljica
knjižnice Pravnog fakulteta, mr.sc. Marine Mihalić, knjižničarski savjetnik, v.d. ravnateljice
Razdjela nacionalna knjižnica, prof.dr.sc. Jelka Petrak, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski
fakultet, voditeljica knjižnice, knjižničarski savjetnik, Sofija Bogoje, Sveučilište u
Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, voditeljica knjižnice Centra za
turističku dokumentaciju informaciju (CTDI), Jadranka Petričević, Sveučilište u Zadru,
ravnateljica Sveučilišne knjižnice, Senka Tomljanović, Sveučilište u Rijeci, ravnateljica
Sveučilišne knjižnice.
Prijedlog nacrta rezultat je rada ovog Povjerenstva.
U Zagrebu, listopad, 2008.g.
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I.

Uvodne odredbe

Čl. 1.
(1) Ovim se Standardom i smjernicama razvoja i uvođenja najbolje prakse u visokoškolskim
knjižnicama u Republici Hrvatskoj utvrđuju ciljevi, zadaće i način djelovanja knjižnica,
mogućnosti njihove suradnje i povezivanja u jedinstven i djelotvoran knjižnično informacijski
sustav. Ovim Standardom predlažu se knjižnične službe i usluge u skladu s najboljom
praksom, potrebnim stručnim knjižničničarskim osobljem, sredstvima za rad knjižnice,
prostorom i opremom, te propisuju osnovni uvjeti za uspostavu knjižnice visokog učilišta.
Čl. 2.
(1)Standard i smjernice razvoja i uvođenja najbolje prakse u knjižnicama visokih učilišta u
Republici Hrvatskoj, oslanjaju se na sljedeće izvore:
propisi Republike Hrvatske (zakone, preporuke i kriterije):
•
•
•
•
•
•
•

Zakon o knjižnicama (NN 105/97, kao i odredbama Ispravke Zakona o knjižnicama
(NN 5/98) i
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o knjižnicama (NN 104/2000),
Zakon o službenoj statistici (NN 103/2003),
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/2003), Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN
198/03) ; (NN 105/2004) ; (NN 174/2004) ; (NN 46/2007)
Pravilnik o mjerilima i kriterijima za vrednovanje kvalitete i učinkovitosti visokih
učilišta i studijskih programa ( NN 9/2005)
Kriteriji za vrednovanje visokih učilišta u sastavu sveučilišta / Agencija za znanost i
visoko obrazovanje (2007)
Kriteriji za vrednovanje veleučilišta i visokih škola / Agencija za znanost i visoko
obrazovanje (2007)

međunarodne norme i dokumenti, :
•
•
•
•

UNESCO-vu klasifikaciju za knjižnice tercijarnog obrazovanja (1996),
IFLA-in priručnik za mjerenje uspješnosti djelovanja visokoškolskih knjižnica (Poll,
1996),
ISO 11620 (1998) za Pokazatelje uspješnosti u knjižnicama i
ISO 2789 (2006) za Knjižničnu statistiku .

(2) U oblikovanju hrvatskih standarda za visokoškolske knjižnice korištena su i najnovija
međunarodna iskustva na tom području, kako ona Međunarodne federacije knjižničarskih
društava (IFLA) tako i američki standardi za knjižnice u visokom obrazovanju.
II. Svrha i načela Standarda i smjernica
Čl. 3.
(1) Standardi i smjernice razvoja i uvođenja najbolje prakse u knjižnicama visokih učilišta u
Republici Hrvatskoj, donose se u svrhu utvrđivanja temeljnih / osnovnih kriterija za osnivanje
visokoškolskih knjižnica, definiranja osnovnih načela, organizacije i načina njihova rada u
sklopu znanstveno-nastavne i istraživačke infrastrukture visokih učilišta na nacionalnoj razini
te mogućnosti nacionalnog i međunarodnog vrednovanja i uspoređivanja.
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(2) Visokoškolske knjižnice nabavljaju, stručno obrađuju i daju na korištenje knjižničnu građu
u svim formatima, osiguravaju pristup informacijskim izvorima dostupnim na daljinu, te
pružaju informacijske usluge prvenstveno studentima, nastavnicima i suradnicima u nastavi
sveučilišnog, veleučilišnog i visokoškolskog studija, zatim ostalim članovima visokog učilišta
te široj javnosti poradi obrazovnog, znanstvenoistraživačkog i općekulturnog djelovanja.
(3) Visokoškolske knjižnice dužne su svoje djelovanje neprestano usklađivati s ciljevima i
zahtjevima nastavnog i znanstvenog djelovanja visokoškolskih ustanova, a u skladu sa
zakonima i propisima te domaćim i međunarodnim standardima..
(4) Standardi polaze od iskustva da samo kvanitatativni pokazatelji kao što su veličina
knjižničnog fonda i prostora, količina opreme i broj zaposlenog osoblja u knjižnici sami po
sebi ne osiguravaju kvalitetu, već da je djelatnost potrebno i kvalitativno vrednovati u odnosu
s potrebama korisnika visokoškolske knjižnice: nastavnika, znanstvenika i studenata na
visokom učilištu, ali i drugih zaposlenika te šire zajednice uključene u programe
cjeloživotnog učenja na visokom učilištu.
Čl. 4.
(1) Standardi propisuju samo minimalni sadržaj i opseg knjižničnih izvora i usluga , kao i
minimalnu strukturu i veličinu financijskih sredstava namijenjenih knjižnici, a da bi ona
zadovoljila osnovne zahtjeve učinkovitosti, oslanjajući se pritom na Zakon o knjižnicama,
Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i druge hrvatske propise i
međunarodne smjernice.
(2) Standardi sadrže minimalne kvantitativne pokazatelje za mjerenje temeljnih preduvjeta
djelovanja (prostor i oprema, knjižnični fond, osoblje i usluge), odnosno za mjerenje
uspješnosti djelovanja (rezultati knjižničnih aktivnosti), na temelju kojih se mogu uspoređivati
učinkovitost pojedine knjižnice ili više knjižnica međusobno u određenom vremenskom
razdoblju.
(3) Pokazatelje ishoda svoga djelovanja knjižnica utvrđuje u suradnji sa svojom matičnom
ustanovom u skladu s poslanjem, a više knjižnica odnosno visokih učilišta može u cilju
usporedivosti uspostaviti zajedničke sustave procjene kvalitete. U cilju usporedivosti s
međunarodnim okruženjem, u oblikovanju sustava praćenja i unapređivanja ishoda knjižnične
djelatnosti, preporučuje se korištenje međunarodnih normi za pokazatelje učinka knjižnica
(HRN ISO 11620:2001, HRN ISO 11620/Amd 1:2004) i za pokazatelje učinka elektroničkih
knjižničnih usluga (HRN ISO/TR 20983:2004).
III. Osnutak, vrste i ustroj visokoškolskih knjižnica
Osnutak
Čl. 5.
(1) Visokoškolske knjižnice osnivaju se radi svrhovita prikupljanja, stručne obrade,
pohrane/arhiviranja i osiguravanja pristupa tiskanoj i elektroničkoj građi, elektroničkim
bazama podataka i mrežnim informacijskim izvorima namijenjenih studentima, nastavnicima,
stručnim suradnicima visokih učilišta, ali i ostalim članovima šire društvene zajednice.
(2) Visokoškolska knjižnica pruža podršku obrazovnom, znanstvenom i javnom djelovanju
osnivača, odnosno matične ustanove.
(3) Javna i privatna visoka učilišta osnivaju visokoškolske knjižnice (sveučilišne, veleučilišne,
fakultetske), a visokoškolska knjižnica se može osnovati/ustrojiti ako su, pored općih uvjeta
propisanih Zakonom o ustanovama osigurani:

-

knjižnična građa,
stručno knjižničarsko osoblje,
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-

prostor, oprema te
stalna sredstva za rad knjižnice

i to u skladu s ovim standardima.
Čl. 6.
(1) Visokoškolske knjižnice dužne su o svome radu izvještavati osnivača te slati na zahtjev
statističke i druge podatke matičnoj knjižnici i drugim državnim ustanovama. Godišnja
izvješća visokoškolskih knjižnica trebala bi biti dostupna na njihovim mrežnim stranicama.
Vrste
Čl.7.
(1) Prema sadržaju svojih zbirki, te organizaciji informacijsko-referalnih usluga, knjižnice
visokih učilišta mogu biti općeznanstvenog i specijalnog tipa.
(2) Sveučilišna, odnosno veleučilišna knjižnica po tipu je općeznanstvenog karaktera. Kao
središnja knjižnica na razini pojedinog sveučilišta ili veleučilišta brine o uspostavi i
funkcioniranju jedinstvenog knjižničnog sustava u koji su uključene sve knjižnice matičnog
sveučilišta ili veleučilišta.
(3) Sveučilišna, odnosno veleučilišna knjižnica koordinira knjižnično informacijsku djelatnost
na sveučilištu ili veleučilištu, posebno nabavu, uključujući elektroničke izvore,
međuknjižničnu posudbu, izlučivanje građe, izradu bibliografija. (4) Sveučilišna knjižnica je
i matična knjižnica za područje svoga djelovanja.
(5) Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu - njezin Sveučilišni razdjel - središnja je
knjižnica Sveučilišta u Zagrebu.
(6) Fakultetska knjižnica, odnosno knjižnica visoke škole ili umjetničke akademije je
knjižnica specijalnog tipa, organizirana kao knjižnična jedinica sa ili bez pridruženih odjelnih
knjižnica.
(7) Odjelna knjižnica sadržajem svoje zbirke i odgovarajućim informacijskim pomagalima
unapređuje znanstveno-nastavni rad na matičnom odsjeku, odjelu, studiju, zavodu, katedri ili
institutu.
(8) Veleučilišna knjižnica je knjižnica veleučilišta. Ukoliko veleučilište nema knjižnicu,
zadaće može obavljati sveučilišna knjižnica.
Ustroj
Čl.8.
(1) Fakultetskom knjižnicom, knjižnicom umjetničke akademije ili visoke škole (knjižnice u
sastavu) upravlja voditelj knjižnice, a sveučilišnom, odnosno veleučilišnom knjižnicom
(samostalne knjižnice) upravlja ravnatelj.
(2) Za ravnatelja samostalne knjižnice jednako kao i za voditelja knjižnice u sastavu može biti
imenovana osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje poslova diplomiranog knjižničara
odnosno magistra knjižničarske struke propisane Zakonom o knjižnicama uz obvezu
polaganja državnog ispita.
(3) Osim osnovnih uvjeta propisanih zakonom za obavljanje poslova ravnatelja sveučilišne
knjižnice poželjno je da imenovana osoba ima postignut i znanstveni stupanj, odnosno
doktorat iz područja knjižničarstva i/ili informacijskih znanosti.
(4) Ustrojstvo i upravljanje visokoškolskim knjižnicama pobliže se uređuje statutom i drugom
općim aktima visokog učilišta, a u skladu s ovim Standardima, zakonom i drugim propisima.
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Čl. 9.
(1) Unutar nacionalnog knjižničnog sustava visokoškolske knjižnice mogu surađivati ili se
udruživati poradi ostvarivanja djelotvornijeg ili racionalnijeg korištenja prostora, pružanja
usluga, kooperativne kataložne obrade, pohrane i elektroničkog arhiviranja te zaštite
knjižnične građe, pružanja informacijsko-referalnih usluga te stvaranja i održavanja
zajedničkih mrežnih mjesta i portala, ili kupnje licencija za mrežne usluge i izvore unutar
Republike Hrvatske (tzv. konzorcijalna nabava), zajedničkog elektroničkog nakladništva i sl.
(2) Kad na istom prostoru ili u neposrednoj blizini djeluje više knjižnica jednog ili više
visokih učilišta knjižnice se mogu, radi racionalizacije poslovanja i poboljšanja usluga
korisnicima, objediniti prostorno, opremom i osobljem.
(3) Standardi podupiru i mogućnostfunkcionalne integracije knjižnica u visokoškolske
knjižnične sustave.
(4) Visokoškolske knjižnice mogu također surađivati ili se udruživati s knjižnicama srodnih
znanstvenih disciplina ili područja izvan Republike Hrvatske, u svrhu pružanja djelotvornijih
usluga ili integriranih informacijskih servisa.
IV. Zadaće, djelatnost i sredstva za rad visokoškolskih knjižnica
Čl.10.
(1) Visokoškolske knjižnice trebaju djelovati u skladu s politikom i poslanjem matične
ustanove glede pristupa informacijama, pri čemu je temeljna zadaća knjižnica raditi na
dobrobit korisnika te unaprjeđivati pravo pristupa građi i informacijama te njihov slobodan
prijenos.
(2) Visokoškolske knjižnice razvijaju knjižnične zbirke i osiguravaju intelektualni i fizički
pristup izvorima informacija, vodeći računa o potrebama svojih korisnika.
(3) Svoje usluge knjižnice visokih učilišta trebaju pružati svim korisnicima, sukladno etičkom
kodeksu struke, bez obzira na rasnu, nacionalnu, vjersku i kulturnu pripadnost, uvažavajući i
zahtjeve korisnika s posebnim potrebama.
Čl. 11.
(1) Osnovne (opće) zadaće:
•

•
•
•
•
•

izgradnja knjižnične zbirke temeljena na neovisnoj stručnoj prosudbi knjižničara i na
načelima kvalitete i važnosti za određenu korisničku zajednicu te javno objavljenim
smjernicama za nabavu,
formalna i sadržajna obrada, izrada kataloga i drugih informacijskih pomagala u
tiskanom i/ili elektroničkom obliku,
informacijske usluge i održavanje mrežnih stranica,
osiguravanje korištenja građe u knjižnici kao i pristupa daljinski dostupnoj građi, te
posudba građe uključujući međuknjižničnu posudbu,
poticanje i poduka korisnika za korištenje knjižnične građe, informacijskih pomagala i
mrežnih izvora
pohrana i zaštita knjižnične građe,
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•

izrada pravilnika vezanih uz poslovanje i vođenje dokumentacije o poslovanju
knjižnice

(2) Visokoškolske knjižnice imaju i posebne zadaće :
•
•
•
•

sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka na razini sveučilišta i knjižnične
infrastrukture u Republici Hrvatskoj,
pohrana završnih i diplomskih radnji, magistarskih i doktorskih radova (u tiskanom i
digitalnom obliku),
suradnja sa srodnim knjižnicama drugih sveučilišta u zemlji i inozemstvu,
poticanje čitanja i korištenja knjižničnih usluga (kulturna djelatnost),

(3) Sveučilišna knjižnica, uz gore navedene zadaće, napose:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kao središnja knjižnica na razini pojedinog sveučilišta obavlja poslove matične djelatnosti
za visokoškolske i specijalne knjižnice u skladu s Pravilnikom o matičnoj
djelatnostiknjižnica u RH
planira, organizira i usklađuje izgradnju fondova na razini sveučilišta,
sudjeluje u radu konzorcija (odboru Konzorcija) za odabir elektroničkih izvora,
usklađuje stručnu obradu građe te priprema bibliografska pomagala,
uspostavlja i održava središnje kataloge/baze podataka (normativne baze)
organizira i koordinira središnjom informacijsko-referalnom službom na razini sveučilišta,
povezuje mrežne stranice sveučilišnog knjižničnog sustava,
organizira pohranu građe u repozitoriju visokog učilišta,
vodi evidenciju o izdavačkoj djelatnosti visokog učilišta i zamjeni publikacija,
surađuje s drugim srodnim knjižnicama i ustanovama,
organizira i provodi stalno stručno usavršavanje knjižničnih djelatnika,
organizira i provodi stručni nadzor nad radom knjižnica na sveučilištu.

(4) Veleučilišna knjižnica, napose:
• planira organizira i usklađuje izgradnju fonda na razini veleučilišta,
• sudjeluje u radu konzorcija za nabavu elektroničkih izvora ili planira nabavu
elektroničkih izvora izravno od dobavljača,
• izrađuje središnje kataloge/baze podataka,
(5) Fakultetska knjižnica, napose:
• prati potrebe za znanstvenom i nastavnom građom na matičnome fakultetu i sudjeluje
u koordiniranoj izgradnji fondova i u odabiru elektroničkih izvora na sveučilištu,
• nabavlja dovoljan broj primjeraka ispitne literature i priručnika za studente
dodiplomskog i poslijediplomskog studija,
• nabavlja referentu građu za svoje znanstveno područje,
• izgrađuje specijalne zbirke za svoje znanstveno područje,
• i izrađuje zapise o fondu i zapis o primjerku u skupnom katalogu,
• izgrađuje repozitorij za pohranu elektroničkih inačica intelektualnih uradaka matične
ustanove,
• sudjeluje u nastavno-obrazovnoj djelatnosti matične ustanove na svim razinama.
Čl.12.
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(1) U obavljanju svoje djelatnosti visokoškolske knjižnice trebaju primjenjivati tehničke
standarde, prihvaćene stručne norme, standarde za obradu knjižnične građe (formalne i
sadržajne), standarde za prijenos i razmjenu podataka te održavati poželjnu razinu usluga
sukladno korisničkim potrebama.
(2) Tehnički standardi, koji se odnose na telekomunikacije, elektroničke mreže i odgovarajuću
opremu utvrđuju se na državnoj razini u cilju nacionalne i međunarodne razmjene i protoka
informacija.
(3) Standardi koji se odnose na formalnu i sadržajnu obradu građe te strojnu čitljivost,
prijenos i razmjenu podataka, opće su prihvaćeni standardi za knjižničnu djelatnost na
međunarodnoj razini, a koji podržavaju interoperabilnost, protokole i metapodatke.
(4) Kooperativni sporazumi visokoškolskih knjižnica trebaju slijediti utvrđene nacionalne
standarde za zapise i metapodatke, kao i za izgradnju integriranih usluga (skupni katalozi,
informacijske usluge, cirkulacija građe i međuknjižnična posudba) te standarde pretraživanja i
pronalaženja podataka.
Čl. 13.
(1) Sredstva za rad visokoškolskih knjižnica osigurava osnivač na temelju ovih standarda te
plana i programa knjižnice, a u skladu sa zakonom. Sredstva za rad visokoškolske knjižnice
osnivač mora uvrstiti u svoj godišnji proračun. Sredstva za rad knjižnice pokrivaju: troškove
plaća djelatnika, troškove stručnog usavršavanja knjižničarskog osoblja, materijalne troškove,
sredstva za nabavu i zaštitu knjižnične građe te za kupnju i održavanje informatičke i
knjižnične opreme.
(2) Za posebne programe (digitalizacija ili e-repozitorij)kao i za obnovu, izgradnju i
opremanje knjižnica, sredstva na temelju javnog poziva osiguravaju njihovi osnivači,
ministarstva kao i druge pravne i fizičke osobe.
(3) Sredstva za rad knjižnice osiguravaju se i iz prihoda od obavljanja djelatnosti,
sponzorstva, darovanja i na drugi način u skladu sa zakonom.
(4) Kad se knjižnice financiraju i iz drugih izvora, to ne smije utjecati na primjenu
profesionalne prosudbe niti na temeljna načela osiguravanja slobodnog pristupa
informacijama.
V. Knjižnični fond (zbirke i elektronički izvori)
Čl. 14.
(1) Sadržajem i veličinom zbirke u knjižnicama visokih učilišta trebaju biti primjerene
obrazovnim, nastavnim i znanstveno-istraživačkim programima pojedinih visokih učilišta.
Nabava knjižnične građe
Čl.15.
(1) Visokoškolske knjižnice trebaju definirati i slijediti načela izgradnje i razvoja knjižničnog
fonda. Takav pisani dokument treba opisati i sadašnje stanje: svrhu zbirke, kome je zbirka
namijenjena, načine korištenja, strukturu zbirke s obzirom na broj naslova omeđenih
publikacija, broj naslova periodike, broj naslova i primjeraka udžbenika, broj jedinica
audiovizualne građe, broj baza podataka na CD-ROM-u, broj pretplaćenih elektroničkih
časopisa, odnosno baza podataka, visinu proračuna za nabavu građe i raspored sredstava s
obzirom na pojedina područja. Potrebno je također definirati kriterije izbora građe, s
posebnim osvrtom na format (tiskani/CD ROM/mrežni), na jezik, datum izdanja i sl.
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(2) Nabava se mora provoditi na način koji će zadovoljiti sve programe matične ustanove,
vodeći računa o promjenama u programima i najboljemu odnosu posjedovanja i pristupa.
Pored dugoročnih razvojnih planova visokoškolske knjižnice trebaju imati i godišnji plan
nabave.
(3) O nabavnoj politici knjižnice brinu ravnatelji, odnosno voditelji visokoškolskih knjižnica
surađujući sa stručno-savjetodavnim tijelom u matičnoj ustanovi, odnosno knjižničnim
odborom te u sklopu koordinirane nabave matičnog visokog učilišta. To uključuje i odnose s
izdavačima, odnosno dobavljačima.
(4) Sveučilišna knjižnica usklađuje i koordinira nabavu građe i osiguranja pristupa
elektroničkim informacijskim izvorima na sveučilištu.
Propisani i preporučeni udžbenici te priručna literatura
Čl. 16.
(1) U nabavnoj politici knjižnica visokih učilišta broj primjeraka propisanih udžbenika, te broj
naslova i primjeraka preporučenih udžbenika treba dovesti u odnos s brojem studenata.
(2) Knjižnice visokih učilišta trebale bi, kao polazište, poštovati preporuku Nacionalno vijeća
za visoko obrazovanje Republike Hrvatske da:
- propisana literatura u svim kolegijima koji se izvode na nekome visokom učilištu u broju
primjeraka iznosi barem 20% (za obveznu literaturu) ili 10% (za dopunsku literaturu) od broja
studenata koji trenutačno pohađaju nastavu iz nekog kolegija. Isti odnos propisuju i Kriteriji
za vrednovanje visokih učilišta u sastavu sveučilišta i Kriteriji za vrednovanje veleučilišta i
visokih škola.
(3)Visokoškolske knjižnice objedinjuju disertacije i magistarske radove obranjene na
matičnom visokom učilištu u posebne zbirke. O toj zbirci i o drugim posebnim zbirkama
knjižnice su dužne voditi brigu, napose o načinu njihova čuvanja i zaštite te dostupnosti i
korištenja.
(4) Visokoškolske knjižnice dužne su pohranjivati završne i diplomske radove obranjene na
matičnom visokom učilištu.
(5) Visokoškolske knjižnice trebaju posebno razvijati referentnu zbirku (encikopedije,
rječnike, priručnike, leksikone, biografske priručnike, posebne bibliografije, kataloge
knjižnica, kazala) kao sekundarne odnosno tercijarne izvore informacija u tiskanom mediju za
znanstveni, obrazovni i stručni rad korisnika i knjižničarskog osoblja.
(6)Visokoškolske knjižnice trebaju nabavljati referentne izvore informacija na elektroničkom
mediju (bibliografske baze podataka, kataloge i sl.) odnosno komplementarno se koristiti
mrežnim verzijama referentne građe. Zbirka referentne građe ne bi trebala biti veća od 10 %
cjelokupnog fonda knjižnice.
(7) Zbirku referentne građe treba procjenjivati najmanje svake tri godine, te utvrđivati kriterije
izlučivanja građe s obzirom na učestalost korištenja ili zastarjelost građe ili fizičkog stanja.
(8) U svrhu osiguranja pristupa elektroničkim izvorima informacija (elektroničkim
časopisima, bazama podatka i sl.) mogu surađivati sve zainteresirane knjižnice visokoga
učilišta ili više njih, a dogovor treba sadržavati načine korištenja, pravo pristupa i korištenja te
troškove pristupa svakog člana konzorcija.
Čl. 17.
Obrada knjižnične građe
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(1) Visokoškolske knjižnice inventariziraju, kataložno-bibliografski te sadržajno obrađuju
tiskanu, AV građu, taktilnu građu i elektroničke dokumente, prema općeprihvaćenim
standardima za knjižničarsku djelatnost te pri tome stvaraju kataloge, odnosno specijalne
bibliografije.
(2) Katalozi trebaju biti izrađeni u skladu s nacionalnim i međunarodnim standardima za
obradu građe i ažurni.
VI. Službe i usluge
Čl. 18.
(1) Knjižnice visokih učilišta organiziraju službe i pružaju usluge u skladu s dostignutim
stupnjem teorijskih spoznaja u visokoškolskom knjižničarstvu i uspješnom praksom.
(2) Knjižnične službe trebaju sustavno analizirati i procjenjivati potrebe i zahtjeve studenata i
znanstveno-nastavnog i istraživačkog osoblja matičnog visokog učilišta.
Čl. 19.
(1) Visokoškolske knjižnice dužne su razvijati usluge primjerene potrebama znanstvenih i
obrazovnih potreba matičnog učilišta te njegovih planova i programa.
(2) Knjižnične usluge su:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

korištenje javnih knjižničnih kataloga, skupnih kataloga i ostalih podatkovnih zbirki i
izvora,
pristup javno dostupnim elektroničkim izvorima i njihovo korištenje,
informacije o građi,
posudba građe u knjižnici (čitaonici) i izvan knjižnice,
međuknjižnična posudba i dostava dokumenata,
poduka korisnika za korištenje knjižnice te mjesno i udaljeno dostupnih izvora,
podrška učenju i informacijskom opismenjavanju,
reprografske usluge (fotokopiranje, skeniranje, mikrofilmiranje) vlastite građe,
rezervacije i naručivanje građe,
korištenje informatičke i druge opreme namijenjene korisnicima,
pristup internetu.
Čl. 20.

(1) Visokoškolske knjižnice daju građu na korištenje (u svojim prostorima/čitaonicama te
izvan prostora knjižnice: posudba, fotokopiranje/skeniranje te slanje faksimilom ili e-poštom)
studentima, znanstveno-nastavnom i istraživačkom osoblju, ali i ostalim vanjskim
korisnicima, ukoliko se pokaže razložna potreba za građom. Knjižnice pri tome moraju brinuti
o zaštiti građe od neovlaštenog korištenja i oštećenja. Knjižnice trebaju poštovati propise o
zaštiti autorskih prava i zaštiti osobnih podataka.
(2) Visokoškolske knjižnice posuđuju udžbeničku literaturu i organiziraju korištenje
seminarskih materijala studentima.
(3) Visokoškolske knjižnice organiziraju usluge međuknjižnične posudbe unutar Hrvataske za
potrebe svojih studenata i znanstveno-nastavnog i istraživačkog osoblja, a prema potrebi
ugovaraju usluge međuknjižnične posudbe s dobavljačima (knjižnicama ili komercijalnim
servisima) u inozemstvu.
(4) Visokoškolske knjižnice podučavaju svoje korisnike za uporabu informacijskih izvora u
knjižnici (npr. bibliografsko-kataložne informacije) ili upućuju korisnike u korištenje
postojećih usluga i način korištenja prostora ili opreme (čitaonica, javnih kataloga, aparata za
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fotokopiranje, računalne opreme, pretraživanja računalnih kataloga i baza podataka korištenja
postojeće klasifikacije, pretraživanja interneta, i sl.).
(5) U cilju bolje informiranosti stvarnih i potencijalnih korisnika o knjižnici te njezinim
službama i uslugama, visokoškolske knjižnice priređuju informativne materijale i održavaju
mrežne stranice.
Čl. 21.
(1) Tjedna otvorenost fakultetske knjižnice korisnicima ne može biti manja od 50 sati tjedno,
a sveučilišne, odnosno veleučilišne knjižnice 65 sati tjedno.
(2) Pravilnik o radu visokoškolske knjižnice treba obvezno propisivati otvorenost knjižnice,
minimalne usluge za korisnike (uvjete posudbe građe, vrste pretraživanja, mogućnost
fotokopiranja, usluge međuknjižnične posudbe, uvjete korištenja referentne zbirke i baza
dostupnih na nacionalnoj razini) te načela razvoja knjižničnog fonda (zbirki knjiga, serijskih
publikacija ili njihovih elektroničkih, odnosno mrežnih inačica, i dr.).
VII.. Stručno knjižničarsko osoblje
Čl. 22.
(1) Preduvjet stručnog obavljanja knjižnične djelatnosti postojanje je odgovarajućeg broja
stručnog knjižničarskog osoblja.
(2) Stručne knjižničarske poslove u visokoškolskim knjižnicama obavljaju pomoćni
knjižničari, knjižničari, diplomirani knjižničari odnosno magistri knjižničarske struke, viši
knjižničari i knjižničarski savjetnici.
(3) Broj i stručna sprema knjižničarskog osoblja ovisi o veličini i namjeni knjižnične zbirke,
načinima korištenja i uslugama koje pružaju korisnicima, smještaju građe i sl.
(4) Pojedine poslove u knjižnicama mogu obavljati i drugi stručnjaci shodno zakonskim
odredbama, te studenti i volonteri (prema potrebi) čiji rad mora biti pod nadzorom stručnog
knjižničarskog osoblja.
Čl. 23
(1) Pravo i dužnost stručnog osoblja zaposlenog u visokoškolskim knjižnicama je stalno stručno
osposobljavanje i usavršavanje na seminarima, tečajevima, radionicama ili u okviru (formalnih)
ovlaštenih obrazovnih programa, te u skladu s postignućima, napredovanje na radnom mjestu i
stručnom zvanju.

(2) Napredovanjem na radnom mjestu i stručnom zvanju (viši knjižničar i knjižničarski
savjetnik) knjižničarsko osoblje ostvaruje pravo i na primjereno materijalno vrednovanje.
(3) Stručno knjižničarsko osoblje u visokoškolskim knjižnicama zaseban je dio akademske
zajednice, uz znanstveno-nastavno, suradničko, administrativno, te tehničko i pomoćno
osoblje, koje za svoj stručni rad odgovara čelniku visokog učilišta, odnosno njegovim
zamjenicima.
VIII. Prostor i oprema
Čl. 24.
(1) Za obavljanje svoje djelatnosti visokoškolske knjižnice trebaju imati odgovarajući prostor,
namještaj (police, stolovi, stolice, svjetiljke i dr.), te odgovarajuću telekomunikacijsku
opremu (računala, telefone, telefakse, priključak na Internet, aparat za fotokopiranje i dr.).
(2) Prostor i oprema knjižnice trebaju biti funkcionalni, a u planiranju ili adaptaciji prostora te
opremanja knjižnice, uz arhitekte i druge stručnjake, treba sudjelovati stručno knjižničarsko
osoblje.
(3) Prostor knjižnice treba biti funkcionalno raščlanjen na korisnički prostor i prostor za
osoblje. Korisnički prostor sačinjavaju čitaonice s računalima i ostalom potrebnom opremom
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(pisač, skener), te policama sa slobodnim pristupom građi. Knjižnica treba raspolagati i
odvojenim prostorima za skupno i individualno učenje, prostorom za održavanje programa
edukacije korisnika, prostorom zatvorenog/otvorenog spremišta za rjeđe korištenu građu, te
prostor(ima) punkt(ovima) za informacijsko-referalne usluge (online pretraživanje, referalne
informacije) i/odnosno posudbu/zaduživanje.
(4) Prilikom izgradnje novih knjižnica treba voditi računa o blizini matičnih visokoškolskih
ustanova, o blizini prometnica, pristupu za invalidne osobe, parkiralištu, i sl.
IX. Završne odredbe
Čl. 25.
(1) Na dan stupanja na snagu ovoga Standarda i smjernica razvoja i uvođenja najbolje prakse
u visokoškolskim knjižnicama Republike Hrvatske prestaje važiti:
- Standard za visokoškolske knjižnice Republike Hrvatske objavljen u Vjesniku bibliotekara
Hrvatske 33(1990)1-4.
(2) Ovaj Standard stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Narodnim novinama“.
DODATAK: Minimalni kriteriji i mjerila za osnutak, djelovanje i mjerenje uspješnosti
visokoškolskih knjižnica
I. Minimalni kriteriji
1. Knjižnični fond
• Osnovni fond središnje knjižnice Sveučilišta u Zagrebu ne bi trebao biti manji od
500.000 jedinica knjižnične građe, s 2.500 naslova tekuće periodike, od čega je
najmanje 70 % inozemne.
• Osnovni fond sveučilišne knjižnice ne bi trebao biti manji od 250.000 jedinica
knjižnične građe, s 1.000 naslova tekuće periodike nabavljene kupnjom, od čega se
preporuča najmanje 30% inozemne.
• Osnovni fond knjižnice veleučilišta ne bi trebao biti manji od 20.000 jedinica
knjižnične građe, te 120 naslova tekuće periodike, a preporuča se najmanje 20 %
inozemne.
• Osnovni fond fakultetske knjižnice ne bi trebao biti manji od 15.000 jedinica
knjižnične građe te 200 naslova tekuće periodike, preporuča se najmanje 60%
inozemne.
• Tablica za izračun knjižničnog fonda – broj primjeraka građe/po studentu

Izvor: Kriterij za vrednovanje visokih učilišta u sustavu sveučilišta /Agencija za znanost i viosko obrazovanje
(2007).
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2. Knjižničarsko osoblje
• Omjer stručnog knjižničarskog osoblja u visokoškolskim knjižnicama bi trebao biti
1:2/2,5 - što znači 1 diplomirani knjižničar odnosno magistar knjižničarske struke /
viši knjižničar / knjižničarski savjetnik te 2, odnosno 2,5 pomoćna knjižničara /
knjižničara.
Ovaj je omjer orijentacijski, budući da on mora i smije varirati, s obzirom na sadržaj fonda,
strukturu korisnika, smještaj građe, na usluge koje knjižnica pruža, na opseg stručnog rada.
3. Prostor i oprema
Preporuča se da visokoškolske knjižnice planiraju fleksibilan raspored i modularan pristup
unutarnjem uređenju.
Preporučene vrijednosti u planiranju prostora:
• po djelatniku od 15 m²
• po korisniku od 35 m²
Visokoškolskim knjižicama trebaju biti osigurani minimalni uvjeti za odgovarajući smještaj
građe i osoblja te za rad s korisnicima:
• Minimalan prostor:
• Sveučilišna knjižnica - 5.000 m2
• Veleučilišna knjižnica - 1.500 m2
• Fakultetska knjižnica - 600 m2
• Minimalna tehnička/telekomunikacijska oprema:
• Telefon/telefonska centrala, fotokopirni stroj, telefax
• Osobna računala trebaju biti umrežena lokalno s pristupom globalnoj
mreži s tim da je osigurano minimalno: 1 računalo po stručnom
knjižničarskom djelatniku te po 1 radna stanica na svakih 150 studenata
• Knjižnica mora osigurati bežičnu mrežu
II. Mjerila
1. Model sveučilišna knjižnica
studenata
osoba u znanstveno/nastavnim i suradničkim zvanjima
osnovni fond (jedinica knjižnične građe)
naslova tekuće periodike
priljev (jedinica godišnje = 1 jedinica:10.000 studenata)
minimum zaposlenih - ukupno

•

10.000
500
250.000
1.000
10.000
25

Od toga:
10 diplomiranih knjižničara odnosno magistara knjižničarske struke / viših knjižničara
/ knjižničarskih savjetnika, od čega je jedan zadužen za poslove matične službe
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•
•
•

1 sistemski knjižničar VŠS/VSS,
10 knjižničara / pomoćnih knjižničara,
4 administrativno / tehnička djelatnika i odgovarajući broj pomoćnog osoblja
Dodatni kriteriji:
za svakih daljnjih 25.000 jedinica građe
100 bodova
za dodatni priljev od 3.000 jedinica građe
100 bodova
za dodatni priljev od 100 naslova periodike
50 bodova
za poseban čitaonički prostor - otvorenost 10 sati dnevno
100 bodova
za posudbu iznad 20.000 jedinica (na svakih 5.000 jedinica) 100 bodova
za međuknjižničnu posudbu iznad 5.000 jedinica
100 bodova
za koordinaciju unutar sveučilišnog/veleučilišnog sustava 100 bodova
100 bodova = 1 stručni knjižničarski djelatnik

2. Model fakultetska knjižnica
studenata
osoba (FTE) u znanstveno/nastavnim i suradničkim zvanjima
osnovni fond (jedinica knjižnične građe)
naslova tekuće periodike
priljev (jedinica godišnje = 1 jedinica: 1.000 studenata)
minimum zaposlenih (FTE) - ukupno

1.000
100
15.000
200
1.000
3

Od toga:
• 1 magistar knjižničarske struke / viši knjižničar / knjižničarski savjetnik
• 2 knjižničara / pomoćna knjižničara
Dodatni kriteriji:
za svakih daljnjih 15.000 jedinica knjižnične građe
za dodatni priljev od 1.000 jedinica građe
za dodatni priljev od 100 naslova periodike
za poseban čitaonički prostor - otvorenost 10 sati dnevno
za posudbu iznad 5.000 jedinica (na svakih 5.000 jedinica)
za međuknjižničnu posudbu iznad 1.000 jedinica
za koordinaciju odjelnih knjižnica

100 bodova
30 bodova
50 bodova
100 bodova
100 bodova
100 bodova
100 bodova

100 bodova = 1 stručni knjižničarski djelatnik
Ako fakultetska knjižnica posluje ispod omjera predviđenih modelom, minimalan broj
zaposlenih je
• 1 diplomirani knjižničar odnosno magistar knjižničarske struke s fondom od 5.000 do
10.000 i do 500 studenata,
• te 1 diplomirani knjižničar odnosno magistar knjižničarske struke i 1 knjižničar /
pomoćni knjižničar za knjižnice s fondom od 10.000 do 15.000 jedinica i 500 do 1.000
studenata.
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Odjelna knjižnica u okviru fakultetske knjižnice može se osnovati samo u slučaju da
zadovoljava minimalne uvjete od 5.000 jedinica građe i 500 studenata, te podliježe mjerilima
iz prethodnog stavka.
Knjižnice sveučilišnih sastavnica koje posjeduju ispod 5.000 jedinica građe i imaju ispod 500
studenata osnivaju se kao odjeli jedne od knjižnica drugih sveučilišnih sastavnica, odnosno
odjeli sveučilišne knjižnice.
III. Mjerenje uspješnosti
Mjerenje uspješnosti knjižnice sastavnim je dijelom postupka vrednovanja visokih učilišta.
Podatci koji se vrednuju i kriteriji vrjednovanja moraju biti ujednačeni radi usporednih analiza
i kvalitativnih prosudbi.
Planiranje i provjera učinkovitosti (evaluacija)
Radi osiguranja kvalitete svojih aktivnosti i usluga visokoškolske knjižnice moraju odrediti
svoje poslanje, postaviti ciljeve te shodno tome planirati sve svoje aktivnosti.
Poslanje i ciljevi visokoškolke knjižnice moraju biti postavljeni u skladu s ciljevima visokih
učilišta, odnosno njihovih osnivača.
Visokoškolske knjižnice dužne su svojim korisnicima pružiti profesionalne usluge i osigurati
informacije u što je moguće kraćem roku.
Visokoškolske knjižnice dužne su uspostaviti sustav provjere svih svojih aktivnosti na način
da zatraže i dobiju povratnu informaciju od strane korisnika, knjižničnih djelatnika i ostalog
osoblja (putem anketa, intervjua, upitnika i sl.).
Primjerenost financiranja
Visokoškolske knjižnice osiguravaju namjenski, djelotvoran i svrhovit utrošak dodijeljenih
sredstava, između ostaloga, i mjerenjem kvalitete knjižničnih službi i usluga. Mogući
pokazatelji primjerenog financiranja i utroška sredstava su:
1) usuglašenost knjižničnog proračuna s unaprijed postavljenim ciljevima,
2) odnos godišnjeg plana nabave i krajnje realizacije
Uspješnost poslovanja
Za mjerenje uspješnosti poslovanja i međusobnu usporedbu visokoškolskih knjižnica,
preporučaju se sljedeći pokazatelji:
1. izgradnja zbirke – nacionalni izvori i strane publikacije,
2. dostupnost građe (katalogizacija i bibliografije), pristup građi (posudba, , međuknjižnična
posudba - pozitivno riješeni zahtjevi, brzina rješavanja i sl.),
3. informacijske usluge (P/O), uključujući i elektroničke usluge,
4. prostor i oprema (broj čitalačkih mjesta i sl.),
5. utvrđivanje potreba korisnika i
6. troškovi
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Tablica za pokazatelje uspješnosti - Quality ISO 11620(1998)

Dodatni izvor: Model sveučilišnog knjižničnog sustava Sveučilišta u Zagrebu = A Model of the
University of Zagreb library system / <urednica i koordinatorica Marina Mihalić>. Zagreb :
Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2006.

Pokazatelji

Način prikupljanja podataka

Pokazatelj 1.
Postotak traženih naslova u zbirci

-Broj naslova koji su traženi (posudba
i MKP i dostava dokumenata)

Pokazatelj 2.
Brzina obrade građe- osiguranje
pristupa građi

-Raspon broja dana potrebnih da
pristigla knjiga stigne na policu

Pokazatelj 3.
Točnost ulaganja građe na police

-Broj u uzorku
-Broj primjeraka koji su napravom
mjestu na polici

Pokazatelj 4.
Dostava građe sa zatvorenog
spremišta

--Vremenski raspon između narudžbe
građe sa zatvorenog spremišta i
vremena kada korisnik preuzima
građu

Pokazatelj 5.
Mjera procjene točnosti odgovora na
pitanja

-Ukupan broj primljenih pitanja
-Ukupan broj točno odgovorenih
pitanja

Pokazatelj 6.
Postotak primljenih informacijskih
zahtjeva od udaljenih korisnika –
elektronički
Pokazatelj 7.
Brzina međuknjižnične posudbe

-Ukupan broj informacijskih zahtjeva
-Ukupan broj od toga primljenih
elektroničkim medijem

-Broj sati potrebnih da bi knjižnica
koja je zaprimila zahtjev izvršila
zahtjev i poslala građu drugoj
knjižnici.

Pokazatelj 8.
Postotak uspješno ispunjenih zahtjeva
-Ukupan broj mjesta za sjedenje
Pokazatelj 9.
Mjera o dostupnosti mjesta zasjedenje
u čitaonicama
Pokazatelj 10:
Zadovoljstvo korisnika
Metoda: istraživanje korisnikaupitnici (skala vrijednosti)

-Zbroj svih vrijednosti koje je naveo
korisnik u upitniku
-Broj korisnika/knjižnica koje su
odgovorile
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