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Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu 
Hrvatski zavod za knjižničarstvo 
 
 

 
STRATEGIJA RAZVOJA SVEUČILIŠNIH KNJIŽNIČNIH SUSTAVA U REPUBLICI 

HRVATSKOJ : 2012 do 2015. 
- nacrt, verzija 1 - 

 

 

 

1. UVOD 
 

Sustav visokog obrazovanja Republike Hrvatske u posljednjem je desetljeću u procesu 

reforme. U 2001. potpisana je Bolonjska deklaracija i u skladu s time donesen je Plan razvoja 

sustava odgoja i obrazovanja od 2005.-2010. koji je definirao ciljeve (do kraja 2006. 

uspostaviti sustav jamstva kvalitete u visokoobrazovnom sustavu Republike Hrvatske; do 

2010. smanjiti stopu odustajanja i trajanje studija) i prioritete u visokom obrazovanju 

(poboljšavanje kvalitete i učinkovitosti odgoja i obrazovanja). Prvi korak u reformi visokog 

obrazovanja u Republici Hrvatskoj učinjen je 2005. usklađivanjem preddiplomskih, 

diplomskih i stručnih studija s bolonjskim načelima te su prvi  bolonjski studenti upisani 

upravo te godine. U razdoblju 2005.-2009. restrukturirani su i poslijediplomski studiji.  

U cilju osiguravanja i unaprjeđenja kvalitete visokoga obrazovanja proteklih se godina 

započelo s postupcima vanjskog vrednovanja postojećih visokih učilišta. Budući da je u 

travnju 2009. na snagu stupio Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom 

obrazovanju, provode se postupci vanjskog vrednovanja (reakreditacije) studijskih programa 

visokih učilišta. U proteklih je nekoliko godina zabilježen porast novoosnovanih visokih 

učilišta, pa je tako osnovano 30 visokih učilišta, od čega najviše privatnih visokih škola, a i 

velik broj javnih veleučilišta uglavnom na područjima od posebne državne skrbi, u skladu sa 

strateškim opredjeljenjem RH za policentričnim razvojem visokog obrazovanja. Osnovana su 

i prva privatna sveučilišta.
1
  

Visoka učilišta u Republici Hrvatskoj su sveučilišta (sa svojim sastavnicama – 

fakultetima, umjetničkim akademijama, odjelima), veleučilišta i visoke škole. Sveučilište je 

ustanova koja organizira i izvodi sveučilišne studije, a može organizirati i izvoditi i stručne 

studije. Veleučilište i visoka škola su ustanove koje organiziraju i izvode stručne studije. 

U Republici Hrvatskoj djeluju 122 visoka učilišta sa statusom ustanove: 7 javnih 

sveučilišta, 3 privatna sveučilišta (Hrvatsko katoličko sveučilište, Medijsko sveučilište u 

Splitu i Međunarodno sveučilište u Dubrovniku), 67 fakulteta i akademija, 2 privatna 

veleučilišta, 13 javnih veleučilišta, 27 privatne visoke škole i 3 javne visoke škole.
2
 

 Pojedina visoka učilišta dužna su osnivati knjižnice. S obzirom na činjenicu da 

knjižnice privatnih visokih učilišta ne potpadaju pod odredbe članka 3 Pravilnika o matičnoj 

djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj, predmet je ovog dokumenta strategija razvoja 

sveučilišnih knjižničnih sustava koji djeluju unutar sedam javnih sveučilišta. Budući da se 

sveučilišni knjižnični sustavi u Republici Hrvatskoj razvijaju i mijenjaju u skladu s razvojem i 

promjenama na javnim sveučilištima, u visokoškolskoj naobrazbi, znanstvenom radu na 

sveučilištu i zakonskim rješenjima iz svoje djelatnosti, ovaj dokument donosi smjernice za 

                                                 
1
 Agencija za znanost i visoko obrazovanje. Dostupno na: http://www.azvo.hr/hr/visoko-obrazovanje. 

(14.3.2012.) 
2
 Agencija za znanost i visoko obrazovanje. Dostupno na: http://www.azvo.hr/hr/visoko-obrazovanje/visoka-

uilita. (14.3.2012.) 
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izradu pojedinačnih strategija razvoja sveučilišnih knjižničnih sustava u kojima će se te 

smjernice opširnije i podrobnije razraditi slijedeći pritom strategiju razvoja sveučilišta kojemu 

pripadaju.  

Sveučilišne knjižnične sustave čine sveučilišna knjižnica (integrirana ili samostalna) i 

knjižnice sastavnica javnih sveučilišta koje, funkcionalno povezane, podržavaju programe 

studiranja za sve tri razine sveučilišnih studija (preddiplomski, diplomski i poslijediplomski 

studiji) i znanstveno-istraživački rad na javnom sveučilištu. U pojedine sveučilišne knjižnične 

sustave uključivat će se i druga visoka učilišta koja nemaju vlastitu knjižnicu sklapanjem 

ugovora o suradnji sa sveučilišnom knjižnicom i/ili knjižnicama sastavnica. 

Prikaz stanja u sedam javnih sveučilišta donosi podatke o organizacijskoj strukturi 

(sastavnice, knjižnica – integrirana ili samostalna), broj upisanih studenata i broj knjižničnih 

djelatnika:
3
   

• Sveučilište u Dubrovniku: sveučilišna knjižnica u osnivanju, 7 sastavnica (odjela); 

2.679 studenata; 4 knjižnična djelatnika; 

• Sveučilište u  Osijeku: sveučilišna knjižnica i 16 sastavnica (fakulteti i odjeli); 19.532 

studenta; 62 knjižnična djelatnika (24 u sveučilišnoj knjižnici
4
 i 38 u knjižnicama 

sastavnica); 

• Sveučilište u Puli: Sveučilišna knjižnica i 7 sastavnica (odjela); 3.148 studenata; 20 

knjižničnih djelatnika (17 u Sveučilišnoj knjižnici i 3 u knjižnicama sastavnica); 

• Sveučilište u Rijeci: Sveučilišna knjižnica i 14 sastavnica (fakulteti i odjeli); 18.270 

studenata (bez studenata poslijediplomskih studija); 46 knjižničnih djelatnika (23 u 

Sveučilišnoj knjižnici i 23 u knjižnicama sastavnica); 

• Sveučilište u Splitu: Sveučilišna knjižnica i 17 sastavnica (fakulteti, akademija i  

odjeli); 25.000 studenata; 55 knjižničnih djelatnika (30 u Sveučilišnoj knjižnici i 25 u 

knjižnicama sastavnica); 

• Sveučilište u Zadru: Sveučilišna knjižnica i 24 sastavnice (odjeli); 5.800 studenata; 

11,5 knjižničnih djelatnika; 

• Sveučilište u Zagrebu: sveučilišna knjižnica i 29 fakulteta, 3 akademije i Podružnica 

Hrvatski studiji; 76.296 studenata;
5
 163 knjižnična djelatnika u knjižnicama 

sastavnica; zbog dvojne funkcije Nacionalne i sveučilišne knjižnice kao sveučilišne 

knjižnice Sveučilišta u Zagrebu nije moguće točno izraziti broj knjižničnih djelatnika 

koji se bave samo njezinom sveučilišnom funkcijom.
6
 

 

Problemi u radu sveučilišnih knjižničnih sustava u Hrvatskoj proizlaze iz nepostojanja 

jedinstvene strategije razvoja i zakonskih rješenja koja podupiru brze promjene u okruženju te 

zastarjelosti standarda za visokoškolske knjižnice, a očituju se u nevidljivosti knjižnične 

djelatnosti i knjižničnih djelatnika u sustavu visokog obrazovanja, u nepovezanosti knjižnica 

u sustavu, pogotovo kad je riječ o nabavi informacijskih izvora i pružanju informacijskih 

usluga te, u konačnici, u neracionalnom trošenju proračunskih sredstava. 

                                                 
3
 Podatke o knjižničarskom osoblju i broju upisanih studenata u akademskoj godini 2011./2012. dostavile su 

sveučilišne knjižnice i knjižnice sastavnica Sveučilišta u Zagrebu. 
4
 Zadaću sveučilišne knjižnice Sveučilišta u Osijeku obavlja Gradska i sveučilišna knjižnica u Osijeku. Ukupno 

je zaposleno 38 knjižničnih djelatnika (1 knjižničarski savjetnik, 1 viši knjižničar, 20 diplomiranih knjižničara, 3 

knjižničara, 12 pomoćnih knjižničara, 1 manipulant). 
5
 Podatak nije potpun. Neke sastavnice nisu dostavile broj upisanih studenata poslijediplomskih studija. 

6
 U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu ukupno je zaposleno 168 knjižničnih djelatnika (16 

knjižničarskih savjetnika, 18 viših knjižničara, 79 diplomiranih knjižničara, 10 knjižničara, 75 pomoćnih 

knjižničara). 
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Stoga je obveza sveučilišnih knjižnica i knjižnica sastavnica sveučilišta graditi suvremeni 

sveučilišni knjižnični sustav u skladu s potrebama korisnika i razvojem informacijsko-

komunikacijske tehnologije te primjerenim financijskim sredstvima.  

Uspješnost suvremenoga sveučilišnoga knjižničnog sustava tako će se ogledati u većoj 

učinkovitosti knjižnica vezano uz nabavu, pristup i korištenje informacijskih izvora,  kvaliteti 

prostora i opreme knjižnica, knjižničnog osoblja i sl. Slijedom toga, strategija razvoja 

sveučilišnih knjižničnih sustava temelji se na postizanju sljedećih ciljeva: 

• funkcionalna povezanost knjižnica u sveučilišnom knjižničnom sustavu; 

• izgradnja i razvoj zbirki - osiguranje pristupa raznovrsnim informacijskim izvorima 

koji podupiru studijske programe i znanstveno-istraživački rad na sveučilištu; 

• korisnici i knjižnične usluge – razvijanje službi i usluga prema potrebama korisnika,  

nastavnih programa i znanstveno-istraživačkog rada na sveučilištu; 

• stalno stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje knjižničara; 

• suradnja na zajedničkim projektima u svrhu osiguranja trajnog razvoja sveučilišnih 

knjižničnih sustava; 

• osiguranje financijskih sredstava u okviru strategija razvoja pojedinih sveučilišta. 

 
 
2. MISIJA I VIZIJA SVEUČILIŠNIH KNJIŽNIČNIH SUSTAVA 
 
Misija  
 
Sveučilišni knjižnični sustavi prikupljaju, organiziraju, čuvaju i pružaju pristup 

informacijskim izvorima koji podržavaju programe studiranja za sve tri razine sveučilišnih 

studija (preddiplomski, diplomski i poslijediplomski studiji) i znanstvenog rada na sveučilištu. 

Knjižnični sustavi potiču intelektualni rast i fleksibilnost u skladu s  potrebama korisnika radi 

suradnje i otvorenosti za nove ideje i povezivanja, kako unutar samog sustava, tako i s drugim 

knjižničnim sveučilišnim sustavima u zemlji i inozemstvu. 

  
Vizija 
 

Funkcionalno povezane knjižnice u knjižničnim sustavima hrvatskih sveučilišta sustavno 

izgrađuju: 

• uspješno korištenje knjižnica u sustavu za učenje i poučavanje;  

• snažno povezivanje s nastavnim i znanstvenim osobljem sveučilišta; 

• efektivni i integrirani pristupu znanstvenim resursima; 

• aktivnu ulogu u nastajanju globalnih mreža knjižnica; 

• odgovorni rad stručnog knjižničnog osoblja koje se razvija kroz usavršavanje i 

cjeloživotno obrazovanje i time postaje jedinstvena kategorija stručnog osoblja u 

sustavu visokog obrazovanja. 

 
Pritom se zalažemo za sljedeće vrijednosti: 
 

Društvena odgovornost 

• pridržavanje najviših standarda u radu, snažne radne etike, preuzimanje odgovornosti 

za rad i djelovanje;   

• izgradnja međusobnih odnosa na temelju zajedništva i iskrenosti 
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Otvorenost 

• otvorenost za nove ideje;  

• ostvarenje što više mogućnosti  koje pruža intelektualno aktivno, inovativno i 

fleksibilno okruženje; 

• promicanje i poticanje otvorene komunikacije među knjižnicama u sustavu, 

knjižnicama i korisnicima te knjižnicama i akademskim osobljem u sustavu 

 

 Odlučnost 

• zalaganje za izvrsnost; 

• kontinuirano poboljšavanje procesa i usluga u skladu s očekivanjem naših korisnika 

 
3. ZAKONSKI OKVIR 
 

Zakonski okvir za provođenje Strategije razvoja sveučilišnih knjižničnih sustava obuhvaća 

zakonsku legislativu za knjižnice, visoko školstvo i znanstvenu djelatnost:  

 

Zakon o knjižnicama (NN 105/97; NN 5/98; NN 104/00; NN 69/09)  

 

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03; NN 79/07; NN 80/11) 

 

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 172/03; NN144/10; NN 77/11) 

 

Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 43/01) 

 

Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/02) 

 

Pravilnik o upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu (NN 139/98)  

 

Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (NN 52/05)  

 

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 

46/07 i 45/09) 

 

Zakon o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09) 

 

Pravilnik o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti 

visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta (NN 

24/10)  

 

Pravilnik o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za 

reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice (NN 83/10) 

 

Strategije razvoja sveučilišta 

 

Statuti sveučilišta 
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4. CILJEVI STRATEŠKOG RAZVOJA 
 

Oznake prioriteta: 
A=već započeto ili skoro započinje 

B=početak u prvim godinama plana 

 
4.1 Funkcionalna povezanost knjižnica u sveučilišnom knjižničnom sustavu  
 

Cilj: postizanje funkcionalne povezanosti knjižnica u sveučilišnom knjižničnom sustavu radi 

zadovoljavanja informacijskih potreba akademske i znanstvene zajednice sveučilišta i  

funkcionalne informacijske službe u sustavu (ujednačene informacijske usluge u sustavu).   

 

Svrha: povećanje kvalitete knjižničnih izvora i usluga i racionalno korištenje proračunskih 

sredstava u svim segmentima. 

 

Strategije 
1. Stvaranje organizacijske osnove za povezivanje i funkcioniranje knjižničnog sustava.  

2. Funkcionalno povezivanje izvora i usluga knjižnica u sustavu temeljem zajedničkog 

knjižničnog programa i/ili virtualno povezivanje zbirke knjižnica sastavnica u 

jedinstveni skupni katalog sveučilišta i nacionalni sveučilišni skupni katalog i 

jedinstvenu mrežu knjižničnih usluga. 

3. Razrađivanje, prema segmentima, funkcionalne veze, prava i obveze knjižnica u 

sustavu. 

4. Osiguravanje financijskih sredstava za funkcioniranje knjižničnog sustava sveučilišta. 

Prioritet: A 
 

4.2 Izgradnja i razvoj zbirki - osiguranje pristupa informacijskim izvorima  
 

Cilj: usklađivanje izgradnje zbirki u sveučilišnom knjižničnom sustavu koje su potpora 

programima preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog studija na sveučilištu i 

osiguravanje dostupnosti znanstvene literature – baza podataka za znanstveno-istraživačke 

programe na sveučilištu. 

 

Svrha: racionalizacija trošenja proračunskih i vlastitih sredstava i izbjegavanje nepotrebnog 

podvostručavanja izvora na razini sustava. 

 

Strategije 
1. Vrednovanje knjižničnih zbirki/informacijskih izvora  (uspostavljanje jedinstvene 

metodologije vrednovanja knjižničnih zbirki u svrhu raspoloživosti potrebne obvezne 

udžbeničke literature za kolegije koji se održavaju na sastavnici/sveučilištu
7
). 

2. Osiguranje pristupa informacijskim izvorima koji podupru studijske programe i 

znanstveno-istraživački rad na sveučilištu (osiguranje nabave baza podataka za 

znanstveno-istraživački rad putem konzorcija na nacionalnoj razini radi racionalizacije 

utrošenih proračunskih sredstava). 

3. Osiguranje financijskih sredstava za nabavu udžbeničke literature. 

Prioritet: A 
 

                                                 
7
 U hrvatsko zakonodavstvo na području osiguravanja kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju ugraditi 

pokazatelje kvalitete knjižničnih zbirki sukladno pokazatelju B.1.1.1 standarda ISO 11620 koji je prihvaćen kao 

hrvatska norma (HRN ISO 11620:2011).  
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4.3 Korisnici i knjižnične usluge 
 
Cilj 1: razvijanje službi i usluga  u sveučilišnom knjižničnom sustavu prema potrebama 

korisnika, nastavnih programa i znanstveno-istraživačkog rada na sveučilištu. 

 

Svrha: ostvarivanje zadaća koje su potpora nastavnim programima i znanstveno-

istraživačkom radu na sveučilištu. 

 
Strategije  

1. Sustavna izgradnja digitalne knjižnice (izgradnja repozitorija, web seminari, usluga 

Pitajte knjižničara). 

2. Sustavna izgradnja hibridne knjižnice uz zadovoljavajući omjer posjedovanja 

informacijskih izvora prema  pristupu informacijskim izvorima. 

3. Razrađivanje jedinstvenih parametara za vrednovanje službi i usluga u knjižničnom 

sustavu. 

4. Provođenje sustavnih istraživanja korisnika i njihovih potreba. 

5. Usklađivanje i prilagođavanje knjižnične legislative promjenama u okruženju. 

Prioritet: A 
 
Cilj 2: osposobljavanje korisnika za korištenje raspoloživih informacijskih izvora (klasična i 

e-edukacija). 

 
Svrha: stjecanjem informacijske pismenosti korisnici će moći koristiti i vrednovati 

raspoložive informacijske izvore. 

 
Strategije 

1. Sustavno informiranje korisnika o raspoloživim izvorima koji im stoje na 

raspolaganju. 

2. Online edukacije.  

3. Kontinuirana edukacija korisnika u samim knjižnicama. 

4. Edukacija korisnika uključena u nastavu. 

Prioritet: A 
 
Cilj 3: osiguravanje jedinstvenog fizičkog prostora za pristup integriranim knjižničnim 

izvorima i uslugama na sveučilištu, za učenje i znanstveni rad, za društvenu komunikaciju - 

jednako unutar sveučilišta i između akademske i lokalne zajednice, kao i za odvijanje 

programa kojima se izražava kulturni identitet sveučilišta.    
 
Svrha: racionalno korištenje knjižnične djelatnosti za zadovoljavanje potreba sveučilišta i 

zajednice.   

 

Strategije 
1. Izgrađivanje novih ili dograđivanje postojećih zgrada sveučilišnih knjižnica u 

središtima sveučilišnih kampusa. 

2. Nabavljanje i instaliranje hardverske i softverske opreme za integrirano knjižnično 

poslovanje s elektroničkom građom i uslugama, za izgradnju umreženih kataloga treće 

generacije (intuitivno pretraživanje) i umreženih sveučilišnih repozitorija.  

3. Nabavljanje i instaliranje automatiziranih sustava u knjižničnim prostorima koji 

unaprjeđuju pristup tradicionalnoj građi i uslugama (transportni sustavi, selfcheck itd.). 

Prioritet: A 
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4.4 Stalno stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje knjižničara 
 

Cilj: razvijanje modela trajne izobrazbe knjižničnog osoblja. 

 

Svrha: omogućavanje prilagodbe stručnog osoblja stalnim promjenama u okruženju. 

 

Strategija 
1. Izrađivanje modela trajne izobrazbe knjižničnog osoblja. 

2. Poticanje istraživačkog rad u knjižnicama i objavljivanje stručno-znanstvenih radova. 

3. Poticanje knjižničnog osoblja na stjecanje najvišeg akademskog obrazovanja i stručnih 

zvanja. 

4. Izrada Strategije javnog zagovaranja za visokoškolske knjižnice kao dijela ove 

strategije.  

Prioritet: A 
 
4.5 Suradnja na zajedničkim projektima u svrhu osiguranja trajnog razvoja sveučilišnih 
knjižničnih sustava 

 
Cilj: postizanje suradnje na zajedničkim razvojnim i znanstvenim projektima koji će 

osiguravati trajan razvoj sveučilišnih knjižničnih sustava u Republici Hrvatskoj. 

 

Svrha: pozicioniranje/učvršćivanje knjižničnog sustava kao neizostavne potpore studijskim 

programima i znanstveno-istraživačkom radu na sveučilištu. 

 

Strategije 
1. Suradnja na zajedničkim programima i projektima unutar sveučilišnog knjižničnog 

sustava. 

2. Suradnja na nacionalnim projektima razvoja sveučilišnih knjižničnih sustava. 

3. Iniciranje zajedničkih projekata razvoja sveučilišnih knjižničnih sustava za povlačenje 

sredstva EU. 

4. Implementacija rezultata znanstvenih i razvojnih projekata u praksi. 

Prioritet: B 
 
4.6 Osiguranje financijskih sredstava u okviru strategija razvoja pojedinih sveučilišta 
 

Cilj: razvoj, funkcioniranje i financiranje knjižničnog sustava kao sastavnog dijela strategije 

razvoja sveučilišta kojemu pripada. 

 
Svrha: primjerena potpora nastavnim programima i znanstveno-istraživačkom radu na 

sveučilištu. 
 
Strategije: 

1. Osiguravanje mjesta sveučilišnog knjižničnog sustava u strategiji razvoja svakog 

sveučilišta. 

2. Osiguravanje financijskih sredstava za razvoj sveučilišnog knjižničnog sustava u 

okviru financijskog plana strategijskog razvoja sveučilišta. 

Prioritet: A 
Prilog 1. 
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SWOT ANALIZA SVEUČILIŠNIH KNJIŽNIČNIH SUSTAVA 
 

Prednosti: 
Stručno i motivirano osoblje  

Svijest i želja za udruživanjem u knjižničnom sustavu 

Postojanje i funkcioniranje Stručnog vijeća sveučilišnih matičnih knjižnica 

Postojanje knjižnične legislative 

Standard za visokoškolske knjižnice (pred skorim je usvajanjem) 

 

 

Slabosti: 
Nema zajedničkog knjižničnog programa na sveučilištu 

Nema skupnog kataloga sveučilišta 

Nema nacionalnog sveučilišnog skupnog kataloga 

Slaba komunikacija knjižničara međusobno, knjižničara i nastavnog osoblja 

Neadekvatna nabava informacijskih izvora – baza podataka 

Ne vrednuju se knjižnične zbirke i usluge 

Nedostatak adekvatnog financiranja matičnosti i razvoja 

 

 

Mogućnosti: 
Svijest i želja za promjenama 

Bolja iskoristivost financijskih sredstava i ljudskih resursa 

Osiguranje financijskih sredstava za razvoj iz drugih izvora 

Neformalno i formalno udruživanje 

Bolji rezultati kroz bolju suradnju i komunikaciju u sustavu 

 

 

Prijetnje: 
Nedostatak transparentnosti u financiranju 

Nedorečenosti i kontradiktornosti u dijelu zakonske legislative koja se odnosi na sveučilišne 

knjižnične sustave 

Slabo iskustvo u organizaciji i upravljanju 

Nedostatak sustavnog pristupa organizaciji 

Nerazumijevanje sveučilišta/fakulteta i financijera (MZOS-a) kako je strateški plan 

upravljanje promjenama na sustavan način 

 

 

  

 

 


