
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu 

Hrvatski zavod za knjižničarstvo 

 

 

 

Predmet:  Zaključci sa sastanka voditelja visokoškolskih knjižnica Sveučilišta u Zagrebu održanog 

10. listopada 2013. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu 

 

Zaključci sa sastanka voditelja visokoškolskih knjižnica Sveučilišta u Zagrebu usvojeni nakon široke 

rasprave vezane za plan racionalizacije i preraspodjele djelatnika zaposlenih na nenastavnim 

mjestima na razini Sveučilišta uključujući sve sastavnice prema zahtjevu  Ministarstva znanosti, 

obrazovanja i sporta:  

 Iskazano je  nezadovoljstvo svrstavanjem knjižnica u skupinu zajedničkih službi na 

sveučilištima, odnosno fakultetima. Veći broj knjižnica na sveučilištima sada ima status 

zasebnih ustrojbenih jedinica čiji je djelokrug rada precizno definiran statutima pojedinih 

sveučilišnih sastavnica. Ovakav način svrstavanja držimo, stoga, velikim korakom natrag. 

 Knjižničari obavljaju poslove kojima se izravno podupire obrazovni proces matične ustanove, 

odnosno poslove suradnika u nastavi. 

 Na visokim učilištima/sveučilištima se obavlja knjižnična djelatnost koja je uređena 

zakonskom legislativom, a institucija koja ima knjižnicu u sastavu mora biti registrirana za 

knjižničnu djelatnost i poštivati, između ostalog, i tu zakonsku legislativu. 

 U predlaganju planova i projekcija racionalizacije želimo imati svoje predstavnike. 

Obrazloženje:  

U Pravilniku o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje 
djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih 
učilišta1  traže se podaci o knjižnicama, a posebice dokazi o dostupnosti obvezne ispitne 
literature. Iz navedenog je jasno kako je knjižnica u funkciji obavljanja djelatnosti visokog 
obrazovanja. 

U Zakonu o knjižnicama (NN  105/97; 5/98; 104/00; 69/09)[1]: 

a) Knjižnična je djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku (članak 2). 
b) Knjižnična se djelatnost obavlja kao javna služba. Knjižničnu djelatnost obavljaju 

knjižnice (članak 3). 

                                                           
1
 Dostupno na: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_02_24_575.html 

 
[1]

 Dostupno na: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/267274.html 
 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_02_24_575.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/267274.html


Pod uvjetima propisanim ovim Zakonom knjižničnu djelatnost mogu obavljati 
ustanove i druge pravne osobe, pri čemu se radi obavljanja knjižnične djelatnosti 
moraju ustanoviti posebne ustrojbene jedinice ovih ustanova i drugih pravnih osoba 
(u daljnjem tekstu: knjižnice u sustavu).  

c) Školske, visokoškolske i sveučilišne knjižnice dužni su osnovati osnivači škola, 
visokih učilišta i znanstvenih instituta u sastavu tih ustanova (članak 11).  

d) Knjižnica se može osnovati ako su, pored općih uvjeta propisanih Zakonom o 
ustanovama, osigurani: knjižnična građa, stručno osoblje, te prostor, oprema i 
sredstva za rad knjižnice.  

Zakon o knjižnicama, kako je navedeno jasno uređuje status knjižnične djelatnosti u Republici 

Hrvatskoj. 

 

U Zagrebu, 11.10.2013. 

 

Zabilježila: 

 

   dr. sc. Zagorka Majstorović, savjetnica za visokoškolske i specijalne knjižnice 

 

 


