
Pregled sjednica Stručnog vijeća NSK održanih 
u 2017. godini 

 

 

 

15. sjednica Stručnog vijeća Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu održana je u petak, 03. 

veljače 2017. u 09:00 sati u prostoru Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu u Sjedničkoj dvorani 

na 1. katu. 

 

Stručno vijeće raspravljalo je o sljedećim točkama Dnevnog reda: 

 

1. Zapisnik 14. sjednice Stručnog vijeća 

2. Izlučivanje knjižnične građe za Zbirke građe posebne vrste 

3. Prihvat, smještaj i čuvanje građe vanjskih imatelja 

4. Organizacija izrade normativnih zapisa za imena i naslove u NSK i uloga procesa normativne 

kontrole 

5. Smjernice za izgradnju sveučilišne zbirke 

6. Nagrada NSK za 2016. godinu 

7. Razno 

 

 

16. sjednica Stručnog vijeća Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu održana je u četvrtak, 23. 

veljače 2017. u 09:00 sati u prostoru Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu u Sjedničkoj dvorani 

na 1. katu. 

 

Stručno vijeće raspravljalo je o sljedećim točkama Dnevnog reda: 

 

1. Zapisnik 15. sjednice Stručnog vijeća 

2. Izvještaj sa sastanka u Ministarstvu kulture 

a) Predstavnik NSK u Radnoj grupi za Zakon o knjižnicama 

b) Predstavnici NSK u Radnoj grupi za obvezni primjerak pri HKV 

3. Izvještaj sa sastanka u Ministarstvu kulture pokretanje projekta „Digitalizirana kulturna baština“ 

4. Izvještaj sa sastanaka na Sveučilištu u Zagrebu 

a) Skupni katalog 

b) Akademski centar 

5. Inicijativa Hrvatske agencije za okoliš i prirodu 

6. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustroju NSK 

7. Razno 

 

 

17. sjednica Stručnog vijeća Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu održana je u petak, 10. 

ožujka 2017. u 10:00 sati u prostoru Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu u Sjedničkoj dvorani 

na 1. katu. 

 

Stručno vijeće raspravljalo je o sljedećim točkama Dnevnog reda: 

 
1. Zapisnik 16. sjednice Stručnog vijeća NSK 

2. Izvješće o radu NSK za 2016. godinu 



3. Smjernice za opis građe i izgradnju zbirke rukopisa i starih knjiga 

4. Dopis Ministarstva pravosuđa – uspostava Informacijskog centra Međunarodnog kaznenog suda 

za bivšu Jugoslaviju 

 

18. sjednica Stručnog vijeća Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu održana je u utorak, 25. 

travnja 2017. u 09:00 sati u prostoru Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu u Sjedničkoj dvorani 

na 1. katu. 

 

Stručno vijeće raspravljalo je o sljedećim točkama Dnevnog reda: 

 
1. Zapisnik 17. sjednice Stručnog vijeća NSK 

2. Pravilnik o postupanju s građom koja pristiže obveznim primjerkom u NSK 

3. Procedura Izlučivanje knjižnične građe za Odjel posebne zbirke 

4. Procedura Prihvat, smještaj i čuvanje građe vanjskih imatelja 

5. Informacija o besplatnom korištenju UDK 

6. Informacija o novim projektima 

7. Informacija o Akademskom centru 

8. Osnivanje Hrvatskog ureda za DOI 

9. Razno 

 

19. sjednica Stručnog vijeća Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu održana je u četvrtak, 06. 

srpnja 2017. u 09:00 sati u prostoru Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu u Sjedničkoj dvorani 

na 1. katu. 

 

Stručno vijeće raspravljalo je o sljedećim točkama Dnevnog reda: 

 
1. Zapisnik 18. sjednice Stručnog vijeća NSK 

2. Procedura Izlučivanje knjižnične građe za Odjel posebne zbirke 

3. Kriteriji za odabir građe u Hrvatsku nacionalnu bibliografiju 

4. Izrada normativne baze 

5. Obavijest o projektu e-izvori 

6. Obavijest o mišljenju Ministarstva kulture, Ministarstva financija i Hrvatskog knjižničnog vijeća o 

Izvješću o radu NSK za 2016. godinu 

7. Rješenja vizualnog identiteta NSK 

8. Razno 

- Najava o raspisivanju Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2018. 

godinu 

- Priprema za izradu plana rada i izvješća o radu NSK 

- Napredovanja u NSK 

 

 

 


