
Nacionalna i sveucilišna knjižnica u Zagrebu
Hrvatski zavod za knjižnicarstvo

Na temelju clanka 14. Pravilnika o maticnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj, NN
43/2001 (u daljnjem tekstu Pravilnik), Strucno vijece sveucilišnih maticnih knjižnica na
osnivajucoj sjednici održanoj donijelo je

POSLOVNIK O RADU STRUCNOG VIJECA SVEUCILIŠNIH MATICNIH
KNJIŽNICA

I. Opce odredbe

Clanak 1.
Ovim Poslovnikom ureduje se organizacija, nacin i djelokrug rada Strucnog vijeca
sveucilišnih maticnih knjižnica (u daljnjem tekstu: Strucno vijece).

Clanak 2.
Strucno vijece djeluje pri Nacionalnoj i sveucilišnoj knjižnici u Zagrebu.

Clanak 3.

Strucno vijece cine voditelji(ce) maticnih službi i/ili ravnatelji(ce) odnosno voditelji(ce)
sveucilišnih maticnih knjižnica sveucilišta u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu (prema clanku
10. Pravilnika). Pridružene clanice Strucnog vijeca su voditelji(ce) maticnih službi i/ili
ravnatelji(ce) odnosno voditelji(ce) i/ili druga osoba po odluci rektora sveucilišnih knjižnica
sveucilišta u Dubrovniku, Puli i Zadru.

Clanak 4.
Predsjednik(ca) Strucnog vijeca je po dužnosti savjetnik(ca) za visokoškolske i specijalne
knjižnice Hrvatskog zavoda za knjižnicarstvo Nacionalne i sveucilišne knjižnice u Zagrebu.

Clanak 5.
Strucno vijece može po potrebi u svoj rad ukljuciti i predstavnike(ce) pojedinih ministarstava,
strukovnih udruga i druge relevantne osobe koje mogu doprinijeti kvaliteti rada Strucnog
vijeca.
Osobe iz prethodnog stavka sudjeluju u radu Strucnog vijeca bez prava glasa.

II. Zadace i nadležnosti

Clanak 6.
Strucno vijece obavlja strucne, savjetodavne i druge poslove vezane uz promicanje i razvoj
maticne djelatnosti sveucilišnih knjižnica.
Strucno vijece razmatra pitanja iz svoje nadležnosti temeljem Zakona o knjižnicama, NN
105/97, 5/98, 104/00, 87/08 i 69/09; Pravilnika o maticnoj djelatnosti knjižnica u Republici
Hrvatskoj, NN 43/01; Standarda za visokoškolske knjižnice; Standarda za specijalne
knjižnice; Pravilnika o zaštiti knjižnicne grade, NN 52/05 i Pravilnika o reviziji i otpisu
knjižnicne grade, NN 21/02.).
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Clanak 7.

Strucno vijece na svojim sjednicama raspravlja pitanja koja se odnose na maticnu djelatnost
za sveucilišne, opceznanstvene, visokoškolske, veleucilišne i specijalne knjižnice u javnom
vlasništvu, te za knjižnice i druge pravne i fizicke osobe Republike Hrvatske cije su knjižne
zbirke ili njihovi dijelovi registrirani kao kulturno dobro.
Zakljucci i odluke Strucnog vijeca primjenjuju se i na privatne knjižnice s kojima su maticne
sveucilišne knjižnice sklopile ugovor o obavljanju maticne djelatnosti.
Strucno vijece svojim djelovanjem
. osiguravajedinstveni sustav sveucilišne maticne djelatnosti na nacionalnoj razini
. razmatra godišnje i dugorocne programe razvoja maticne djelatnosti sveucilišnih

knjižnica
predlaže izradu nacela i uputa radi jedinstvenog obavljanja sveucilišne maticne
djelatnosti
potice knjižnice u sustavu sveucilišne maticne djelatnosti na medusobno povezivanje,
kao i povezivanje sustava sveucilišne maticne djelatnosti sa sustavom maticne
djelatnosti narodnih knjižnica u knjižnicno-informacijski sustav Republike Hrvatske
predlaže programe usmjeravanja knjižnica u sustavu sveucilišne maticne djelatnosti radi
osuvremenjivanja i primjene novih oblika poslovanja, te uvodenja suvremenih
tehnologija
razmatra sva strucna pitanja i donosi preporuke vezana uz poslovanje i usluge knjižnica
u djelokrugu sveucilišne maticne djelatnosti
razmatra pitanja vezana za izradbu i vodenje statistike, posebice pitanja vezana za
odabir odgovarajucih statistickih pokazatelja o radu knjižnica u sustavu sveucilišne
maticne djelatnosti
razmatra analize stanja visokoškolskih i specijalnih knjižnica, kao i zbirki registriranih
kao kulturo dobro na temelju objedinjenih redovitih godišnjih izvješca i podataka
pojedinih maticnih sveucilišnih knjižnica
razmatra stanje i uvjete rada knjižnica u sustavu maticne djelatnosti te predlaže moguca
rješenja
predlaže programe izobrazbe knjižnicara te organiziranje savjetovanja, seminara i drugih
oblika strucnog rada radi trajnog strucnog usavršavanja knjižnicara u sustavu maticne
djelatnosti
potice identifikaciju i zaštitu knjižne grade koja ima svojstvo kulturnog dobra a cuva se
u fondovima knjižnica u sustavu sveucilišne maticne djelatnosti
potice,...medunarodnu, strucnu i kulturološku suradnju knjižnica u sustavu maticne
djelatnosti sa slicnim i srodnim knjižnicama i drugim ustanovama
potice širenje kulture unaprjedenja kvalitete u knjižnicama koje su u sustavu sveucilišne
maticnedjelatnosti ..

predlaže izradu pravilnika, smjernica i drugih dokumenata potrebnih za ucinkovito
poslovanje knjižnica u sustavu maticne djelatnosti
predlaže promjene zakonske legislative vezane uz svoju djelatnost
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Clanak 8.

Strucno vijece svoje prijedloge upucuje nadležnim strucnim tijelima Nacionalne i sveucilišne
knjižnice u Zagrebu, Ministarstvu znanosti obrazovanja i športa, sveucilištima, Ministarstvu
kulture, Hrvatskom knjižnicnom vijecu, Hrvatskom knjižnicarskom društvu te knjižnicama i
institucijama u sustavu maticne djelatnosti.



I'

/

",

,

III. Sjednice Strucnog vijeca

Clanak 9.

Strucno vijece donosi odluke na sjednicama.
Sjednice se mogu održavati i elektronickim putem.

Clanak 10.
Sjednice Strucnog vijeca saziva predsjednik(ca). Predsjednica je dužna sazvati sjednicu i onda
kada to zatraži vecina clanova Strucnog vijeca.
Sjednice Strucnog vijeca održavaju se najmanje jednom godišnje, a prema potrebi i cešce.
Sjednicama predsjedava predsjednik(ca) Strucnog vijeca.

Clanak 11.
Prilikom donošenja odluka, predstavnici iste knjižnice imaju pravo na ukupno jedan glas. U
slucaju podijeljenog broja glasova predstavnika iste knjižnice odlucuje glas ravnatelja(ice),
odnosno voditelja(ice) te knjižnice.
Odluke Strucnog vijeca donose se natpolovicnom vecinom glasova. U slucaju podijeljenog
broja glasova odlucuje glas predsjednika(ce) Strucnog vijeca.
O radu Strucnog vijeca vodi se zapisnik koji potpisuju predsjednik(ca) Strucnog vijeca i
zapisnicar(ka). Zapisnici se šalju na usvajanje clanovima Strucnog vijeca elektronickom
poštom.

Clanak 12.
Za rad u Strucnom vijecu nije predvidena materijalna naknada.

Clanak 13.

Poslovnik o radu Strucnog vijeca sveucilišnih maticnih knjižnica stupa na snagu danom
donošenja.

U Zagrebu, 4.7.2011.
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Za Strucno vijece sveucilišnih maticnih knjižnica
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