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

izvan njezina sjedišta u Hrvatskoj ili inozemstvu1

Procedura za izložbe građe Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu (NSK) izvan 
njezina sjedišta u Hrvatskoj ili inozemstvu namijenjena je svim djelatnicima NSK, kao 
i suradničkim ustanovama iz Hrvatske i inozemstva, koji izložbenom djelatnošću žele 
predstaviti građu iz fonda NSK.

Prijedlog za izlaganje građe NSK izvan njezina sjedišta može dati djelatnik NSK u 
dogovoru sa svojim nadređenima ili suradnička ustanova iz Hrvatske ili inozemstva koja 
mora biti samo pravna osoba (u daljnjem tekstu predlagatelj2). Riječ je o već postojećim 
ili tek osmišljenim autorskim izložbama NSK.

NSK u svojem fondu čuva neizmjerno vrijednu građu koju na poziv suradničkih 
ustanova iz Hrvatske i inozemstva, ali i na vlastiti poticaj, izlaže i izvan svojega sjedišta 
kako bi je predstavila javnosti te tako popularizirala svoje djelovanje i povećala 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. Istodobno, izložbe predstavljaju moguću opasnost 
za građu i mogu dovesti do teških oštećenja ili gubitka građe ako nisu provedene 
odgovarajuće mjere zaštite i sigurnosti. Kako bi se izbjegle moguće opasnosti, planiralo 
izlaganje te građe te građa bila izložena u odgovarajućim uvjetima, izložbe se trebaju 
organizirati u skladu s ovom procedurom.

Zahtjev za izložbu građe iz fonda NSK izvan njezina sjedišta u Hrvatskoj ili inozemstvu 
predaje se preko mrežno dostupnoga obrasca. Zahtjev preuzima koordinator za izložbe 
koji usklađuje sve aktivnosti te izrađuje plan izložaba za sljedeću godinu. Mogući 
predlagatelj obrascu Zahtjev za izložbu građe Nacionalne i sveučilišne knjižnice 
u Zagrebu izvan njezina prostora u Hrvatskoj i inozemstvu mora priložiti jamstvo o 
osiguranim mikroklimatskim i sigurnosnim uvjetima prostora u kojem se građa izlaže. 
Upute za izradbu jamstva dostupne su ovdje.

Ako predlagatelj traži izradbu digitalnih preslika građe u svrhu izložbe, podnosi se 
poseban zahtjev za digitalizaciju.

Kako bi dopustila izlaganje građe izvan svojega sjedišta, NSK zahtijeva da ustanova 
u kojoj će se građa izlagati zadovoljava određene uvjete koji će biti uneseni u Ugovor 
o izlaganju građe izvan prostora NSK, a koji će se sklopiti između NSK i ustanove u 
kojoj će se građa izlagati. Ugovor će odrediti odgovornost i sve troškove koji nastaju 
u postupku izlaganja građe, kao i troškove oštećenja, ako do njih dođe, te njihovu 
raspodjelu između NSK i ustanove u kojoj se građa izlaže.

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 Ako su djelatnici NSK predlagatelji izložbe, te ako ona bude odobrena, oni postaju autori izložbe, ali ujedno i voditelji projekta 
organizacije izložbe. Ako su suradničke ustanove predlagatelji izložbe, te ako ona bude odobrena, one imenuju autora 
izložbe, koji je ujedno i voditelj projekta organizacije izložbe.

http://www.nsk.hr/zahtjev-izlozbu-grade-nacionalne-sveucilisne-knjiznice-zagrebu-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
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Zbog potrebe izradbe godišnjega Plana rada Nacionalne i sveučilišne knjižnice u 
Zagrebu, koji uključuje Financijski plan te Plan odražavanja izložaba, prijedlog odabrane 
teme izložbe, koja se planira organizirati tijekom sljedeće godine, treba 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 organizaciju izložaba, 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. Predlagatelju 
se povratno javlja je li njegov zahtjev usvojen ili ne, te ako je usvojen, postupa se 
sukladno ovdje određenoj proceduri.

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 Nacionalne i sveučilišne knjižnice u 
Zagrebu izvan njezina sjedišta u Hrvatskoj ili inozemstvu

 Sudjeluju: koordinator za izložbe, predlagatelj

2. Razmatranje pristigloga zahtjeva

 Sudjeluje: Savjetodavni odbor

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

 Sudjeluju: koordinator za izložbe, voditelj Odjela Nabava i izgradnja zbirki, 
voditelj Odjela Zaštita i pohrana, voditelj Odsjeka Marketing i komunikacije, 
predlagatelj

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

 Sudjeluju: koordinator za izložbe, predlagatelj

5. Pretraživanje jedinica građe iz fonda NSK građe na temelju osmišljenoga 
nacrta

 Sudjeluju: koordinator za izložbe, autor izložbe, kustos, zbirke građe posebne 
vrste, diplomirani knjižničar

6. Uređivanje odnosa Ugovorom o izlaganju građe izvan prostora NSK, 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

•	 predlagatelj Ugovoru prilaže policu osiguranja građe tijekom 
transportai izlaganja3, potpisano jamstvo o osiguranim 
mikroklimatskim i sigurnosnim uvjetima prostora u kojem se građa 
izlaže.

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

7. 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)

3 Ugovorom o izlaganju građe izvan NSK određuje se tko će platiti troškove izradbe police osiguranja.
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 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

8. Osmišljavanje vizualnoga identiteta izložbe

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

9. Dizajn, grafička priprema i tisak materijala za izložbu (katalog izložbe ili 
deplijan4, 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, predlagatelj

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

 Sudjeluju: autor izložbe, Uredništvo mrežnih stranica NSK

11. Organizacija svečanoga otvorenja izložbe (odabir uzvanika, slanje pozivnica, 
osmišljavanje programa otvorenja, koktel i moderiranje)

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

12. 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, predlagatelj

13. Osiguravanje mikroklimatskih uvjeta za izlaganje

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

14. Postavljanje izložbe 

 Sudjeluju: konzervator, autor izložbe

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

4 Urednik kataloga izložbe ili deplijana uvijek je ili autor izložbe ili koordinator za izložbe.
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16. 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 predlagatelja koordinatora za izložbe. 
Ako tijekom trajanja izložbe dođe do bilo kakvih odstupanja od stanja građe 
utvrđenoga u Zapisniku o stanju građe, predlagatelj odmah obavješćuje 
koordinatora te se građa povlači s izložbe.

 Sudjeluju: koordinator za izložbe, predlagatelj

17. Uklanjanje postavljene izložbe, uz sudjelovanje konzervatora koji utvrđuje 
stanje građe te sastavlja Zapisnik o stanju građe u trenutku izlaska građe iz 
izložbenoga prostora te je pohranjuje u transportnu ambalažu i priprema za 
otpremu u NSK i transport, ovjerava/potpisuje revers

 Sudjeluju: konzervator, autor izložbe

18. 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 Odjel Zaštita i 
pohrana, kustos, djelatnik Odsjeka Sigurnost, pravnik, predlagatelj

19. 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

20. Praćenje mikroklimatskih uvjeta i stanja građe tijekom izložbe 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.


