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Procedura za posudbu građe
Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu radi izlaganja 

izvan njezina prostora u Hrvatskoj i inozemstvu1

Procedura za posudbu i izlaganje građe Nacionalne i sveučilišne knjižnice u 
Zagrebu (NSK) izvan njezina sjedišta, u Hrvatskoj ili inozemstvu namijenjena je svim 
zainteresiranim suradnicima i partnerima kojima je za organizaciju izložbe potrebna 
građa iz fonda NSK.

Kako bi se sve zainteresirane suradnike i partnere upoznalo s postupkom posudbe 
radi izlaganja građe izvan njezina sjedišta te kako bi se ona izlagala u odgovarajućim 
prostornim i mikroklimatskim uvjetima, posudba se mora organizirati u skladu s ovom 
procedurom.

U slučaju kada se planira posudba većega broja jedinica građe (više od deset jedinica), 
posebno građe iz zbiraka građe posebne vrste, zahtjev za posudbu građe NSK radi 
izlaganja izvan njezina sjedišta u Hrvatskoj ili inozemstvu, treba se dostaviti u NSK 
najkasnije godinu dana prije planiranoga roka otvorenja izložbe, dok se za zahtjev za 
posudbu manje količine građe (do deset jedinica) dostavlja najmanje tri mjeseca prije 
planiranoga roka otvorenja izložbe. 

Jedino pravna osoba (u daljnjem tekstu posudovnik) može zatražiti da joj NSK odobri 
posudbu građe za potrebe izložbe. Sve troškove, koji nastaju u postupku posudbe, 
izlaganja i povrata građe, plaća posudovnik. Ako posudovnik na bilo koji način ošteti 
građu koja mu je dana na posudbu, dužan je nadoknaditi nastalu štetu i troškove 
konzervatorsko-restauratorskih radova prema procijenjenoj vrijednosti građe. Procjenu 
vrijednosti građe izrađuju rukovoditelji/koordinatori zbiraka građe posebne vrste za 
građu iz fonda svojih zbiraka te rukovoditelj Odjela Nabava i izgradnja zbirki za opći 
fond.

Zahtjev za posudbu građe NSK radi izlaganja izvan njezina prostora u Hrvatskoj 
i inozemstvu predaje se preko mrežno dostupnoga obrasca. Zahtjev preuzima 
koordinator za izložbe NSK koji usklađuje sve aktivnosti u sklopu ove procedure. Mogući 
posudovnik obrascu Zahtjev za posudbu građe Nacionalne i sveučilišne knjižnice u 
Zagrebu radi izlaganja izvan njezina sjedišta u Hrvatskoj ili inozemstvu treba priložiti 
jamstvo o osiguranim mikroklimatskim i sigurnosnim uvjetima prostora u kojem se 
građa izlaže. Upute za izradbu jamstva dostupne su ovdje.

Kako bi dopustila posudbu građe iz svojega fonda, NSK od posudovnika zahtijeva 
ispunjavanje određenih uvjeta koji će biti uneseni u Ugovor o posudbi građe. Odgovorna 
osoba posudovnika potpisom Ugovora prihvaća određene uvjete. Uvjeti posudbe građe 
iz fonda NSK dostupni su ovdje.

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.

http://www.nsk.hr/zahtjev-posudbu-grade-nacionalne-sveucilisne-knjiznice-zagrebu-radi-izlaganja-njezina-sjedista-hrvatskoj-inozemstvu/
http://www.nsk.hr/wp-content/uploads/2017/03/Jamstvo_o_osiguranim_mikroklimatskim_i_sigurnosnim_uvjetima_prostora_u_kojem_se_gradja_izaze.pdf
http://www.nsk.hr/wp-content/uploads/2017/03/Uvjeti_posudbe_gradje_iz_fonda_NSK.pdf
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Ako posudovnik traži izradbu digitalnih preslika građe u svrhu izložbe, podnosi se 
poseban zahtjev za digitalizaciju.

Savjetodavni odbor za izložbe Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu razmatra 
pristigle zahtjeve, uzimajući u obzir sljedeće elemente: stanje građe za koju se traži 
posudba, trajanje posudbe i izložbe te donosi odluku. Članovi su Savjetodavnoga 
odbora za izložbe glavni ravnatelj, koordinator za izložbe, rukovoditelj/koordinator 
odjela/odsjeka u kojem se nalazi građa čija se posudba traži (zbirke građe posebne 
vrste, Zatvoreno spremište i Otvoreni pristup), kustos, rukovoditelj Odjela Zaštita 
i pohrana te rukovoditelj Odsjeka Marketing i komunikacije. Glavni ravnatelj NSK 
potpisuje Odluku o odobrenju posudbe, koja se zatim ovjerava te urudžbira.

Posudovniku se javlja je li njegov zahtjev odobren ili ne te, ako je je odobren, postupa 
se sukladno ovdje određenoj proceduri.

Procedura

1. Slanje zahtjeva za posudbu građe NSK radi izlaganja izvan njezina sjedišta u 
Hrvatskoj ili inozemstvu

 Sudjeluju: koordinator za izložbe, posudovnik

2. Razmatranje pristigloga zahtjeva

 Sudjeluje: Savjetodavni odbor

3. Slanje obavijesti posudovniku o prihvaćanju ili neprihvaćanju zahtjeva zajedno 
s procjenom vrijednosti građe, izvješćem o stanju građe, uvjetima izlaganja 
građe te ponudom s određenim troškovima posudbe

 Sudjeluju: koordinator za izložbe, rukovoditelji/koordinatori zbiraka građe 
posebne vrste, rukovoditelj odjela Nabava i izgradnja zbirki, rukovoditelj Odjela 
Zaštita i pohrana, voditelj Odsjeka Marketing i komunikacije, posudovnik

4. Posudovnik je dužan u roku od sedam dana obavijestiti NSK o prihvaćanju 
ponude

 Sudjeluju: koordinator za izložbe, posudovnik

5. Uređivanje odnosa Ugovorom o posudbi građe, uz obvezne priloge:

•	 NSK Ugovoru prilaže popis građe koja će se izlagati s navedenom 
procijenjenom vrijednošću, zapisnik o stanju građe prije i nakon 
izložbe te revers

•	 posudovnik Ugovoru prilaže policu osiguranja građe tijekom 
transporta i izlaganja te potpisano jamstvo o osiguranim 
mikroklimatskim i sigurnosnim uvjetima prostora u kojem se građa 
izlaže.
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 Sudjeluju: koordinator za izložbe, djelatnik Odsjeka Tajništvo (pravnik), odjeli 
u kojima se građa nalazi (zbirke građe posebne vrste, Zatvoreno spremište i 
Otvoreni pristup), djelatnici Odjela Zaštita i pohrana, posudovnik

6. Odabir i priprema građe (snimanje građe radi zaštite, procjena stanja građe, 
konzervatorsko-restauratorski radovi, izradba dokumentacije, opremanje u 
zaštitnu ambalažu za transport i/ili izlaganje)

 Sudjeluju: koordinator za izložbe, odjeli u kojima se građa nalazi (zbirke građe 
posebne vrste, Zatvoreno spremište i Otvoreni pristup), djelatnici Odjela Zaštita i 
pohrana, kustos

7. Izdavanje građe s ovjerenim reversom od ponedjeljka do petka do 15 sati na 
izlazu iz NSK na etaži -2 

 Sudjeluju: koordinator za izložbe, odjeli u kojima se građa nalazi, djelatnici Odjela 
Zaštita i pohrana, kustos, djelatnik Odsjeka Sigurnost, pravnik

8. Praćenje mikroklimatskih uvjeta i stanja građe tijekom izložbe (relativna 
vlažnost, temperatura zraka i intenzitet svjetlosti, UV zračenje, kao i sigurnosni 
uvjeti) te dostava tjednih izvješća od posudovnika na e-adresu koordinatora 
za izložbe. Ako tijekom trajanja izložbe dođe do bilo kakvih odstupanja od stanja 
građe utvrđenoga u Zapisniku o stanju građe, posudovnik odmah obavješćuje 
koordinatora te se građa povlači s izložbe.

 Sudjeluju: koordinator za izložbe, posudovnik

9. Povrat građe s izložbe (primopredaja, pregled i dokumentiranje stanja)

 Sudjeluju: koordinator za izložbe, odjeli u kojima se građa nalazi (zbirke građe 
posebne vrste, Zatvoreno spremište i Otvoreni pristup), djelatnici Odjela Zaštita i 
pohrana, kustos, djelatnik Odsjeka Sigurnost, pravnik

10. Prijava i naplata štete, ako do nje dođe, uz izradbu Zapisnika o stanju građe 
nakon povrata u NSK

 Sudjeluju: koordinator za izložbe, djelatnici Odjela Zaštita i pohrana, 
rukovoditelji/koordinatori zbiraka građe posebne vrste, rukovoditelj odjela 
Nabava i izgradnja zbirki, pravnik, djelatnik Odsjeka Financijski i računovodstveni 
poslovi.


