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Procedura za izložbe građe iz fonda
Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu 

u prostoru Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu1

Procedura za izložbe građe iz fonda Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu 
(NSK) u prostoru NSK namijenjena je svim djelatnicima NSK koji izložbenom djelatnošću 
namjeravaju predstaviti građu iz fonda NSK. 

NSK u svojem fondu čuva neizmjerno vrijednu građu koju organizacijom prigodnih 
izložaba nastoji predstaviti javnosti i tako popularizirati svoje djelovanje te povećati 
broj korisnika i posjetitelja. Izložbe su bitno sredstvo komunikacije između knjižnične 
građe kao izložaka i korisnika/posjetitelja NSK te im je svrha prijenos određenih 
ideja, poruka, informacija, znanja i osjećaja. Izložbenim aktivnostima NSK surađuje sa 
širom zajednicom i aktivno se uključuje u kulturni život Zagreba, kao i cijele Hrvatske. 
Istodobno, izložbe predstavljaju moguću opasnost za građu te mogu dovesti do teških 
oštećenja ili gubitka građe ako nisu provedene odgovarajuće mjere zaštite i sigurnosti. 
Kako bi se izbjegle moguće opasnosti, pravilno planiralo izlaganje građe te građa bila 
izložena u odgovarajućim uvjetima, izložbe se trebaju organizirati u skladu s ovom 
procedurom.

NSK nema izložbeni prostor koji odgovara normama za izložbene djelatnosti, već 
se mjesta za održavanje izložaba određuju po načelu njihove posjećenosti te vizualne 
privlačnosti. Izložbe se tako organiziraju u velikome i malome predvorju te čitaonici 
Grafičke zbirke. Upravo zbog nezadovoljavanja normi za izlaganje građe, u odabranome 
izložbenom prostoru NSK nije dopušteno izlaganje izvornika starije i vrijedne građe,2 
osim kratkoročno na svečanome otvorenju izložbe. O mjestu te načinu izlaganja 
građe, koji mora biti prilagođen vrsti, obliku, veličini i stanju očuvanosti građe, zajedno 
odlučuju koordinator za izložbe, u suradnji s autorom, kustosom i konzervatorom. 
Preporuku o dužini trajanja izlaganja za svaki pojedini primjerak daje konzervator.

Djelatnici NSK,3 uz suglasnost nadređenih te suglasnost rukovoditelja/koordinatora 
zbirke, čija se građa planira izlagati, zahtjev za izložbu građe iz fonda NSK u prostoru 
NSK trebaju obvezno poslati koordinatoru za izložbe preko mrežno dostupnoga obrasca. 
Tema predložene izložbe mora biti povezana s građom iz fonda NSK. Koordinator za 
izložbe usklađuje sve aktivnosti u sklopu ove procedure te izrađuje plan izložaba za 
sljedeću godinu.

Ako se predlaže izradba digitalnih preslika građe u svrhu izložbe, podnosi se poseban 
zahtjev za digitalizaciju.

Zbog potrebe izradbe godišnjega Plana rada Nacionalne i sveučilišne knjižnice 
1 Imenice i druge sklonjive riječi koje se u Proceduri koriste u muškome rodu, spolno su neutralne i odnose se na ženske i 

muške osobe.
2 Pojmovi starija i vrijedna građa odnose se na prvotiske, rukopise i izvornike cjelokupne građe nastale od 1500. do 1900. 

godine.
3 Djelatnici koji predlože temu izložbe autori su izložbe te ako ona bude odobrena, postaju voditelji projekta organizacije 

izložbe.

http://www.nsk.hr/zahtjev-izlozbu-grade-iz-fonda-nacionalne-sveucilisne-knjiznice-zagrebu-prostoru-nacionalne-sveucilisne-knjiznice-zagrebu/
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u Zagrebu, koji uključuje i Financijski plan te Plan odražavanja izložaba, prijedlog 
odabrane teme izložbe koja se planira organizirati tijekom sljedeće godine, treba se 
koordinatoru za izložbe dostaviti najkasnije do kraja rujna tekuće godine. Ako izložba 
nije uvrštena u bilo koji od navedenih planova, neće biti ostvarena.

Savjetodavni odbor za izložbe Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu do 1. 
studenoga razmatra pristigle prijedloge te odabire one koji su u skladu s poslanjem i 
viđenjem, kao i strategijom NSK. Članovi su Savjetodavnoga odbora za izložbe glavni 
ravnatelj, koordinator za izložbe, kustos, rukovoditelj Odjela Zaštita i pohrana te 
rukovoditelj Odsjeka Marketing i komunikacije. Glavni ravnatelj NSK potpisuje Odluku 
o odobrenju izložbe, koja se zatim ovjerava te urudžbira. Autoru izložbe povratno se 
javlja je li njegov zahtjev usvojen ili ne te, ako je usvojen, postupa se sukladno ovdje 
određenoj proceduri.

Ako se dogodi da nitko ne predloži izložbu za koju glavni ravnatelj ili Stručno vijeće 
smatraju da treba biti ostvarena u sljedećoj godini, glavni ravnatelj samostalno ili po 
prijedlogu Stručnoga vijeća može odrediti autore i suradnike, ovisno o temi i vrsti 
građe, koji moraju postupiti prema utvrđenoj proceduri planiranja i provedbe.

Izložbe koje će se ostvariti tijekom godine, a sukladno Planu rada NSK, priprema 
Stručni odbor za organizaciju izložaba Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. 
Stalni članovi Stručnoga odbora odgovorni su svatko za svoje područje:

•	 autor izložbe

•	 koordinator za izložbe 

•	 djelatnik Grafičke zbirke (kustos)

•	 djelatnik Opremanja i uveza građe

•	 djelatnik Zaštitnih snimanja i izrade preslika

•	 djelatnik Konzervacije i restauracije (konzervator/restaurator)

•	 djelatnik Odsjeka Održavanje

•	 djelatnik Odsjeka Sigurnost

•	 djelatnik Odsjeka Marketing i komunikacije

•	 Uredništvo mrežnih stranica NSK.

Prema potrebi, ovisno o vrsti i temi izložbe, povremeni su članovi Stručnoga odbora:

•	 djelatnik Informacijskoga centra/Čitaonica (diplomirani knjižničar)

•	 djelatnik IT odjela

•	 djelatnik Odsjeka Tajništvo (pravnik).
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Procedura

1. Slanje zahtjeva za izložbu građe iz fonda NSK u prostoru NSK4

 Sudjeluju: autor izložbe, koordinator za izložbe

2. Razmatranje pristigloga prijedloga

 Sudjeluju: Savjetodavni odbor

3. Slanje obavijesti autoru izložbe o odluci Savjetodavnoga odbora 

 Sudjeluju: koordinator za izložbe, autor izložbe

4. Osmišljavanje nacrta izložbe 

 Sudjeluju: koordinator za izložbe, autor izložbe, kustos, konzervator/restaurator

5. Pretraživanje građe na temelju osmišljenoga nacrta

 Sudjeluju: koordinator za izložbe, autor izložbe, kustos, diplomirani knjižničar

6. Odabir građe

 Sudjeluju: koordinator za izložbe, autor izložbe, kustos

7. Pregled fizičkoga stanja odabrane građe, snimanje, konzervatorsko-
restauratorski radovi, izradba dokumentacije i tekstova za katalog/deplijan 
izložbe5

 Sudjeluju: autor izložbe, koordinator za izložbe, konzervator/restaurator, djelatnik 
Opremanja i uveza građe, djelatnik Zaštitnih snimanja i izrade preslika

7. Osmišljavanje vizualnoga identiteta i postava izložbe

 Sudjeluju: koordinator za izložbe, autor izložbe, kustos, konzervator/restaurator, 
djelatnik Odsjeka Marketing i komunikacije

9. Dizajn, grafička priprema i tisak materijala za izložbu (katalog izložbe ili 
deplijan, plakat i pozivnica)

 Sudjeluju: koordinator za izložbe, autor izložbe, djelatnik Opremanja i uveza 
građe, djelatnik Zaštitnih snimanja i izrade preslika, djelatnik Odsjeka Marketing i 
komunikacije

10. Odabir fotografija odabranih izložaka za mrežne stranice i društvene mreže NSK

 Sudjeluju: autor izložbe, Uredništvo mrežnih stranica NSK
4 Osim Stručnoga odbora koji mora sudjelovati u pripremi i organizaciji svih izložaba u NSK, autor izložbe može odabrati ostale 

suradnike.
5 Urednik kataloga izložbe ili deplijana uvijek je ili autor izložbe ili koordinator za izložbe.
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11. Organizacija svečanoga otvorenja izložbe (odabir uzvanika, slanje pozivnica, 
osmišljavanje programa otvorenja, koktel i moderiranje)

 Sudjeluju: koordinator za izložbe, djelatnik Odsjeka Marketing i komunikacije

12. Preuzimanje građe

 Sudjeluju: koordinator za izložbe, autor izložbe, konzervator/restaurator

13. Osiguravanje mikroklimatskih uvjeta za izlaganje

 Sudjeluju: koordinator za izložbe, konzervator/restaurator, djelatnik Odsjeka 
Održavanje

14. Postavljanje izložbe (iznošenje opreme za izlaganje te izložbenih predmeta i 
njihovo stavljanje na za to planirana mjesta)

 Sudjeluju: Stručni odbor

15. Promidžba izložbe (komunikacija s medijima, izravna pošta, mrežne stranice i 
društvene mreže NSK)

 Sudjeluju: koordinator za izložbe, autor izložbe, djelatnik Odsjeka Marketing i 
komunikacije

16. Stručno vođenje skupina kroz izložbu

 Sudjeluju: koordinator za izložbe, autor izložbe, diplomirani knjižničar

17. Praćenje uvjeta izlaganja i stanja građe tijekom izložbe (relativna vlažnost, 
temperatura zraka i intenzitet svjetlosti, UV zračenje, kao i sigurnosni uvjeti) te 
pisanje i slanje izvješća koordinatoru – ako tijekom trajanja izložbe dođe do bilo 
kakvih odstupanja, koordinator odmah obavješćuje odgovorne za izloženu građu 
te se ona povlači s izložbe.

 Sudjeluju: koordinator za izložbe, kustos, konzervatori/restauratori, djelatnik 
Odsjeka Održavanje

18. Fizičko osiguranje izložbe

 Sudjeluju: koordinator za izložbe, zaštitar

19. Uklanjanje postavljene izložbe

 Sudjeluju: Stručni odbor.


