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Hrvatski zavod za knjižničarstvo  

Centar za razvoj knjižnica i knjižničarstva  

 

ZAPISNIK 

s 2. sastanka Središnjeg stručnog vijeća matičnih knjižnica RH koji je održan u ponedjeljak 29. svibnja 
2017. u 14 sati u dvorani na polukatu Nacionalne i sveučilišne knjižnice. 

  

Nazočni: dr. sc. Tinka Katić, Liana Diković, Ljiljana Krpeljević, Nada Radman, Tomislav Staničić,  
Dubravka Dujmović, Damjana Frančić, Sanja Heberling Dragičević, dr. sc. Svjetlana Mokriš, dr. sc. 
Aleksandra Pikić. 

Ostali nazočni: Frida Bišćan, Dunja Marija Gabriel, dr. sc. Zagorka Majstorović, dr. sc. Dijana 
Machala i Marko Orešković 

Ispričani: Ilija Pejić 

Na početku sastanka, nazočnima se obratila pročelnica Hrvatskoga zavoda za knjižničarstvo dr. sc. 
Tinka Katić. Zahvalila je svima što su se odazvali pozivu na sastanak koji se održava nakon dužeg 
perioda od prvog saziva i sastanka Središnjeg stručnog vijeća matičnih knjižnica RH. Rekla je kako će 
nastojati da ubuduće sastanci budu redoviti s ciljem što bolje koordinacije zadaća matičnih službi koje 
djeluju u okviru NSK s predstavnicima stručnih vijeća županijskih narodnih matičnih knjižnica i 
sveučilišnih matičnih knjižnica. 
 
Ad 1  
Za sjednicu je predložen sljedeći  
 

Dnevni red 

1. Prihvaćanje Dnevnog reda. 

2. Usvajanje Bilješke s konstituirajućeg sastanka Središnjeg stručnog vijeća matičnih knjižnica RH. 

3. Izmjene i dopune Poslovnika o radu Središnjeg stručnog vijeća matičnih knjižnica RH. 

4. Utvrđivanje članova te zamjenika predsjednika Vijeća.   

5. Obavijest o donošenju novog Zakona o knjižnicama i predstojećim izmjenama podzakonskih akata.  

6. Obavijest o prikupljanju i unosu podataka u online sustav statistike svih vrsta knjižnica. 

7. Obavijest o uspostavi Skupnog kataloga knjižnica u sustavu znanosti i visokog obrazovanja.   

7. Razno.   

 
T. Katić je predložila da se zamijeni redoslijed točaka 6. i 7. Z. Majstorović je predložila da se 
zamijeni redoslijed točaka 3. i 4., uz obrazloženje da prije rasprave i donošenja Poslovnika treba 
potvrditi članove Središnjeg stručnog vijeća.  
 

Oba su prijedloga jednoglasno prihvaćena te je usvojen sljedeći 
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Dnevni red 

1. Prihvaćanje Dnevnog reda. 

2. Usvajanje Bilješke s konstituirajućeg sastanka Središnjeg stručnog vijeća matičnih knjižnica RH. 

3. Utvrđivanje članova te zamjenika predsjednika Vijeća.   

4. Izmjene i dopune Poslovnika o radu Središnjeg stručnog vijeća matičnih knjižnica RH. 

5. Obavijest o donošenju novog Zakona o knjižnicama i predstojećim izmjenama podzakonskih akata.  

6. Obavijest o uspostavi Skupnog kataloga knjižnica u sustavu znanosti i visokog obrazovanja.   

7. Obavijest o prikupljanju i unosu podataka u online sustav statistike svih vrsta knjižnica. 

8. Razno.   

 
Izmijenjeni Dnevni red jednoglasno je prihvaćen. 
 
Ad 2 
Bilješku s prvog, konstituirajućeg, sastanka svi nazočni primili su elektroničkom poštom. S obzirom 
da nije bilo primjedbi, tekst bilješke jednoglasno je prihvaćen. 
 
Ad 3  
T. Katić je izvijestila da su savjetnice za narodne i školske knjižnice, Dunja Marija Gabriel i Frida 
Bišćan, 17. i 18. svibnja 2017. održale elektroničku sjednicu Stručnog vijeća županijskih narodnih 
matičnih knjižnica radi usuglašavanja prijedloga predstavnika u Središnjem stručnom vijeću. Na 
sjednici je prihvaćen prijedlog da se produži mandat dosadašnjim članovima: Ljiljana Krpeljević 
(GiSKO), Nada Radman (GKZD) i Ilija Pejić (GKPP Bjelovar), a umjesto Helene Novak (GK Zadar) i 
Vesne Mihanović (GKMM Split) izabrani su Liana Diković (GKiČ Pula) i Tomislav Staničić (GKMM 
Split).  

Z. Majstorović prenijela je zaključak sa sjednice Stručnog vijeća sveučilišnih matičnih knjižnica koja 
je održana 29. svibnja 2017. o potrebi usuglašavanja Poslovnika o radu Središnjeg stručnog vijeća  

matičnih knjižnica RH s Pravilnikom o matičnoj djelatnosti knjižnica u RH te o prijedlogu članova za 
sastav Središnjeg stručnog vijeća. Za Središnje stručno vijeće, sukladno legislativi, ulaze matičari 
sveučilišnih knjižnica u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu te predstavnik integriranih knjižničnih 
sustava. Kao predstavnik integriranih knjižničnih sustava odabrana je matičarka Sveučilišne knjižnice 
u Puli (zbog duge tradicije matične djelatnosti prvo Naučne knjižnice u Puli te potom Sveučilišne 
knjižnice u Puli). Predstavnici Središnjeg stručnog vijeća iz prethodnog mandata ostaju Dubravka 
Dujmović, Damjana Frančić i dr. sc. Svjetlana Mokriš, a novi članovi su Sanja Heberling Dragičević 
(umjesto Evgenije Arh) i dr. sc. Aleksandra Pikić (NSK, sveučilišna matična djelatnost).  

S obzirom da, sukladno čl. 14 Pravilnika o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj, 
Nacionalna i sveučilišna knjižnica može imati samo jednog predstavnika u Središnjem stručnom 
vijeću, odlučeno je da će to, po dužnosti, biti pročelnica Hrvatskoga zavoda za knjižničarstvo dr. sc. 
Tinka Katić, a njezina zamjenica dr. sc. Aleksandra Pikić. 

Zaključno, predstavnici Središnjeg stručnog vijeća matičnih knjižnica RH u sljedeće dvije godine su: 

Predstavnica NSK 

Dr. sc. Tinka Katić, pročelnica Hrvatskoga zavoda za knjižničarstvo Nacionalne i sveučilišne knjižnice 
u Zagrebu, predsjednica Središnjeg stručnog vijeća  
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Predstavnici Stručnog vijeća županijskih narodnih matičnih knjižnica 

Liana Diković, Gradska knjižnica i čitaonica Pula 

Ljiljana Krpeljević, Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek 

Ilija Pejić, Gradska knjižnica Petar Preradović Bjelovar 

Nada Radman, Gradska knjižnica Zadar 

Tomislav Staničić, Gradska knjižnica Marka Marulića Split 

 

Predstavnici Stručnog vijeća sveučilišnih matičnih knjižnica 

Sanja Heberling Dragičević, Sveučilišna knjižnica Rijeka 

Dubravka Dujmović, Sveučilišna knjižnica Split 

Damjana Frančić, Sveučilišna knjižnica Pula 

Dr. sc. Svjetlana Mokriš, Sveučilišna knjižnica Osijek 

Dr. sc. Aleksandra Pikić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, sveučilišna matična djelatnost 
 
Ad 4 
Izmjene i dopune Poslovnika o radu Središnjeg stručnog vijeća matičnih knjižnica RH poslane su svim 
članovima na uvid elektroničkom poštom s pozivom za 2. sastanak. Nakon provedene rasprave, 
zaključeno je sljedeće:  

 

Čl. 2, st. 1 mijenja se i glasi:  

Središnje stručno vijeće čini po 5 predstavnika Stručnog vijeća sveučilišnih matičnih knjižnica i 
Stručnog vijeća županijskih narodnih matičnih knjižnica te predstavnik Nacionalne i sveučilišne 
knjižnice u Zagrebu.  
 

Čl. 3, st. 2 mijenja se i glasi: 

Zamjenik predsjednika izmjenjuje se svake dvije godine između članova Središnjeg stručnog vijeća. 
 

Dodaje se: 

Članak 4. 

Na sastancima Središnjeg stručnog vijeće sudjeluju, bez prava glasa, predsjednici Stručnog vijeća 
županijskih narodnih matičnih knjižnica i Stručnog vijeća sveučilišnih matičnih knjižnica. 

 

Prijašnji Čl. 4. postaje Čl. 5., Čl. 5. postaje Čl. 6. i tako redom. 

 

Pojedini stavci Čl. 11 (sada Čl. 12) mijenjaju se i glase:  

st. 3 

Sjednice saziva i vodi predsjednik Središnjeg stručnog vijeća, a u slučaju spriječenosti njegov 
zamjenik. 
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st. 4 

Prijedlog dnevnoga reda sjednice Središnjeg stručnog vijeća priprema predsjednik u suradnji s 
predsjednicima Stručnog vijeća županijskih narodnih matičnih knjižnica i Stručnog vijeća sveučilišnih 
matičnih knjižnica. 
 

st. 5 

Za postojanje kvoruma na sjednicama Središnjeg stručnog vijeća potrebno je da u radu sudjeluje 
najmanje 6 članova. Prijedlozi, zaključci i preporuke donose se natpolovičnom većinom glasova 
prisutnih članova Središnjeg stručnog vijeća. 

O predloženim izmjenama i dopunama treba svoje mišljenje dati pravna služba NSK, osobito vezano 
uz usvajanje odluka u čl. 11 (sada 12), točka 5. Dopunjena i dorađena verzija Poslovnika bit će 
dostavljena svim članovima Vijeća na uvid elektroničkim putem te će se njegovo usvajanje obaviti na 
elektroničkoj sjednici. 

 
Ad 5 
T. Katić, kao članica radne grupe za izradu prijedloga novog Zakona o knjižnicama i knjižničnoj 
djelatnosti, prenijela je najnovije informacije vezane uz njegovo donošenje. Sazvan je sastanak radne 
grupe koji će se održati u Ministarstvu kulture 31. svibnja 2017. Na sastanku će se utvrditi procedura 
donošenja novog Zakona i njegovo predstavljanje zainteresiranoj javnosti i socijalnim partnerima. 
Upoznala je prisutne sa sastankom održanim još u veljači 2017. u Hrvatskom zavodu za knjižničarstvo 
s predsjednicom Hrvatskog knjižničnog vijeća prof. dr. sc. Tatjanom Aparac Jelušić. Tom prigodom  
djelatnice Zavoda upoznate su s aktivnostima HKV-a na donošenju novog zakona te podzakonskih 
akata. U suradnji s NSK i Hrvatskim knjižničarskim društvom, imenovat će se radne grupe za izradu 
potonjih koje bi trebale započeti radom čim prijedlog novog Zakona prođe javnu raspravu. Što se tiče 
standarda za različite vrste knjižnica, prijedlozi standarda i dalje se pripremaju u HZK te upućuju 
HKV na mišljenje, a HKV ministru kulture na usvajanje. 
 
N. Radman je primijetila kako će provođenje javne rasprave biti u vrijeme godišnjih odmora čime će 
mnogi knjižničari biti prikraćeni u mogućnosti sudjelovanja. Predlaže da se termin pomakne na zadnji 
kvartal. 
 
Izvještaj o sastanku u Ministarstvu kulture, a napose o terminu javne rasprave, bit će jedna od točaka 
dnevnog reda elektroničke sjednice koja će se održati tijekom prve polovice lipnja 2017. 
 
Ad 6 
Dijana Machala i Marko Orešković obavijestili su prisutne o javno dostupnoj testnoj inačici Skupnog 
kataloga knjižnica u sustavu znanosti i visokog obrazovanja (http://skupni.nsk.hr) te ih pozvali da  
informaciju proslijede knjižnicama u području svoje nadležnosti te svojim korisnicima. Svi prijedlozi i 
sugestije za unapređenje skupnog kataloga mogu se uputiti na e-mail adresu skupni@nsk.hr. Detaljnije 
informacije o projektnim aktivnostima na uspostavi skupnog kataloga te programima automatizacije 
knjižničnog poslovanja dostupne su na novouspostavljenom portalu BUKI na adresi http://buki.nsk.hr.  

Svrha je Skupnoga kataloga omogućiti uslugu pronalaženja informacija o tiskanim i elektroničkim 
izvorima dostupnima u knjižničnim katalozima sveučilišnih, visokoškolskih te specijalnih knjižnica u 
Republici Hrvatskoj. Skupni katalog gradi se po modelu razvoja usluge pronalaženja informacija iz 
distribuiranih bibliografskih baza i indeksa znanstvenih i visokovrijednih elektroničkih izvora, koji 
nastaju decentraliziranom i distribuiranom obradom, a čija se integracija temelji na centraliziranome 
bibliografskom i normativnome nadzoru. Testna inačica trenutno obuhvaća integrirane knjižnične 
fondove 47 visokoškolskih i specijalnih knjižnica. Platforma za izradbu Skupnoga kataloga temelji se 
na primjeni servisa za pronalaženje informacija otvorenoga koda VuFind. Provedba projekta planirana 
je u razdoblju od 2016. do 2020. godine, a odvijat će se u četiri faze. 
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Ad 7 
D. M. Gabriel ukratko je obavijestila članove Središnjeg stručnog vijeća o projektu online prikupljanja 
statističkih podataka za sve vrste knjižnica. Navela je članove Projektnog tima (užeg i šireg) te 
aktivnosti koje su predviđene u razdoblju 2016.-2017. Većina ih je obavljena, a u tijeku je završno 
online prikupljanje statističkih podataka po čijem će se završetku izraditi analiza podataka i 
pokazatelja uspješnosti. U završnoj je fazi izrada prijedloga posebnog (proširenog) okvira statističkih 
podataka za sve vrste knjižnica. Za kraj lipnja (26.-30. lipnja 2017.) predviđeno je održavanje sastanka 
šireg Projektnog tima za statistiku na kojem će se usuglasiti konačni oblik proširenog okvira 
statističkih podataka. Predviđeno je da će se nadogradnja (dopuna) sustava, implementiranje podataka 
i testiranje obaviti do kraja 2017. 
 
Za ljeto 2017. predviđena je prijava Projekta online statistike na natječaj Ministarstva kulture. 
 
A. Pikić se nadovezala objašnjenjem o načinu analize prikupljenih podataka. Predviđeno je da se na 
osnovi prikupljenih podataka izračunaju frekvencije, postotci, aritmetičke sredine, medijani, modi, 
kvartili s obzirom na županijsku ili sveučilišnu pripadnost knjižnica – ovisno o vrsti knjižnice. 
 
Z. Majstorović postavila je pitanje rokova za online prikupljanje statističkih podataka budući da nije 
svima jasno u kojem periodu se kreće sa svim podacima.  
 
S. Heberling Dragičević naglasila je problem knjižnica koje do sada nisu prikupljale neke od traženih 
podataka. 
 
F. Bišćan je rekla kako je u prvoj polovicu 2017. (testna faza) predviđeno prikupljanje do sada 
implementiranih skupina podataka za 2016. godinu. U 2018. kreće produkcijska faza u kojoj je 
predviđen unos svih statističkih podataka koji će do kraja 2017. biti implementirani u sustav. 
Predložila je da knjižnice koje ne bilježe sve predviđene podatke krenu s njihovim prikupljanjem u 
drugoj polovici 2017. čime će dobiti okvirni podatak i za prvu polovicu godine. Obavijest o načinu 
prikupljanja svih vrsta podataka proslijedit će matične službe knjižnicama u sustavu matičnosti. 
 
Zaključeno je da se od strane Glavne ravnateljice NSK uputi službeni dopis svim knjižnicama, 
odnosno njihovim osnivačima, u kojem će biti naglašena zakonska obveza dostavljanja svih vrsta 
podataka (uključujući i financijske) Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. 
 
Ad 8 
A. Pikić iznijela je problem nejasnih zakonskih odredbi koje se odnose na postupak prestanka rada 
knjižnica. Nije jasno mogu li npr. znanstveno-istraživački instituti zatvoriti svoju knjižnicu. Također 
nije jasan ni Zakon ni pravilnici koja je procedura i koja je uloga matične službe pri zatvaranju 
knjižnica u sastavu dioničkog društva u 100% privatnom vlasništvu (primjer prestanka rada Specijalne 
knjižnice Zvijezda d.d. koja je upisana u Upisnik knjižnica).  
 
T. Katić je podsjetila da je u toku izrada završne verzije Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti 
te da će kao članica radne grupe voditi računa o tome da se odredbe vezane uz osnivanje i prestanak 
rada knjižnica pomno razrade i predlože zakonodavcu. 
 
Sastanak je završen u 16 sati. 

Bilješku sastavila: Frida Bišćan 


