
ZBIRKA NOVAK – donacija za pamćenje 
Zbirka zemljopisnih karata i atlasa 

Zbirka zemljopisnih karata i atlasa NSK u 
svojoj gotovo sedam desetljeća dugoj 
povijesti prikupila je veliki broj karata i 
atlasa (o. 40.000 jedinica građe). Cjelokupan 
fond je obrađen i dostupan korisnicima. 
Najvrjednija građa, stare karte prostora 
Hrvatske XVI.– XIX. stoljeća, digitalizirana je.  
U planu je i digitalizacija ostale vrijedne 
kartografske građe, kao što su rukopisne 
karte i stari atlasi. Nabava i obrada starih 
karata Hrvatske aktivnost je Zbirke već niz 
godina, a planira se nastaviti i u budućnosti 
istraživanjem i nadopunjavanjem fonda 
hrvatske  kartografske kulturne baštine. 

 
 
 
 
 
 

Prof. dr. med. Dragutin Novak (1933.–2011.), istaknuti liječnik i znanstvenik, svjetski putnik i građanin 
svijeta, srdačan domaćin i rado viđeni gost. Osobito je poznat kao kolekcionar i zaljubljenik u stare karte 
Hrvatske te njihov vrsni poznavatelj, ali i kao ljubitelj likovne umjetnosti, strastveni tragalac za knjigama s 
područja kartografije, povijesti, umjetnosti i širokog spektra drugih znanstvenih i popularnih područja. 
Njegovom posljednjom željom, bogati fond karata, atlasa i knjiga s područja povijesti kartografije, poznat 
pod nazivom Zbirka Novak, darovan je 2012. Zbirci zemljopisnih karata i atlasa. Neizmjerno smo mu 
zahvalni na tome vrijednom daru. 

Vincenzo Maria Coronelli. Ristretto dell'a Dalmazia diuisa ne 
suoi contadi. Venezia, o. 1690. 

Zbirka Novak – Mappae Croaticae bez sumnje je jedna od 
malobrojnih, najvažnijih i najbogatijih hrvatskih 
kartografskih zbirki. Prof. dr. Novak predanim je 
višegodišnjim radom i marljivošću prikupio kartografsku 
zbirku od 570 listova zemljopisnih karata, 63 sveska atlasa 
s pripadajućim ex librisima Novak te 99 svezaka knjiga, 
također s pripadajućim ex librisima. Za života često nas je 
posjećivao u NSK te je izrazio želju da nakon njegova 
odlaska Zbirka Novak bude pohranjena i obrađena u Zbirci 
zemljopisnih karata i atlasa kao cjelovita zaokružena 
cjelina, digitalizirana, objavljena kao katalog te da 
korisnicima i širokoj javnosti bude omogućen uvid u ovu 
jedinstvenu, vrijednu hrvatsku kartografsku kulturnu 
baštinu.  

Paolo Forlani. La vera et fidele discrittione di tutto il Contado di 
Zara et Sebenico. Venetia, 1570. 

Ioannes Blaeu. llyricum Hodiernum. Amsterdam, 1669. 

Abraham Ortelius. Pannoniae et Illyrici Veteris tabula. Antwerpen, 1590. 

Prof. dr. Drago Novak držao se 
sljedećih kriterija za odabir i nabavu 
građe: karte prikazuju u cijelosti ili 
dijelom dio hrvatskoga povijesnog 
prostora, koji se od XVI. do XX. stoljeća 
nalazio pod vlašću neke od susjednih 
imperijalnih sila, i autor ili kartograf  
karte je hrvatskog podrijetla. Ti su 
kriteriji osigurali da je fond Zbirke 
Novak, Mappae Croaticae, kako i sam 
naziv kaže, još jedna vrijedna hrvatska 
zbirka, kartografska Croatica. 

Giovanni Antonio Magini. Istria  olim Iapidia. Venezia, 1620. 

Vincenzo Maria Coronelli. Corso del Danubio da Vienna…, 
Mare della Dalmatia. Venezia, 1696. 

Augustin Hirschvogel.  Schlavoniae, Croatiae, Carniae, Istriae 
Bosniae. Antwerpen, 1573. 

Natal Bonifacij. Zarae et Sebenici descriptio. 
Antwerpen, o. 1575. 

Matthaeus Merian. Delineato situsve 
provinciae circa Clissam et Spalatum . 
Frankfurt am Main, 1652. 
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