
 

Hrvatski zavod za knjižničarstvo  

Centar za razvoj knjižnica i knjižničarstva 

 

ZAPISNIK 

sa 31. sjednice Stručnog vijeća Sveučilišnih matičnih knjižnica 

održane dana 25. listopada 2019. s početkom u 11:00 sati u dvorani za sastanke na II. katu NSK 

 

Prisutni: 

1. Predsjednica Stručnog vijeća sveučilišnih matičnih knjižnica: dr. sc. Zagorka Majstorović,  

savjetnica za visokoškolske i specijalne knjižnice na razini središnje matične knjižnice NSK,  

2. Sanja Heberling Dragičević, diplomirana knjižničarka, voditeljica Razvojno-matične službe 

Sveučilišne knjižnice u Rijeci, 

3. Lea Lazzarich, knjižničarska savjetnica, ravnateljica Sveučilišne knjižnice u Rijeci, 

4. dr. sc. Svjetlana Mokriš, knjižničarska savjetnica, GISKO, 

5. dr. sc. Aleksandra Pikić, savjetnica za visokoškolske i specijalne knjižnice na razini sveučilišne 

matične djelatnosti NSK, 

6. Mirta Matošić, viša knjižničarka, ravnateljica Sveučilišne knjižnice u Splitu, 

7. Predstavnica Sveučilišne knjižnice Pula: Damjana Frančić, viša knjižničarka,   

8. Predstavnica Knjižnice Sveučilišta Sjever Antonija Mandić, diplomirana knjižničarka 

9. Predstavnica Sveučilišne knjižnice u Zadru: Natali Hrunčev, diplomirana knjižničarka 

10. Predstavnik Hrvatskog katoličkog sveučilišta: mr. sc. Tomislav Murati, knjižničarski savjetnik,  

11. Pozvane za 2. točku dnevnog reda: mr. sc. Alisa Martek, knjižničarska savjetnica, voditeljica 

projekta e-izvori, Sonja Borak, diplomirana knjižničarka, NSK 

 

 

DNEVNI RED: 

1. Usvajanje Zapisnika sa 30. sjednice SV SMK 
2. Implementacija EDS-a (mr. sc. Alisa Martek, knjižničarska savjetnica) 
3. Financiranje sveučilišne matične djelatnosti 
4. Upoznavanje s prijedlogom Standarda za visokoškolske, sveučilišne i znanstvene knjižnice 
5. Upoznavanje s prijedlogom Standarda za specijalne knjižnice 
6. Upoznavanje s prijedlogom Pravilnika o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj 
7. Implikacije Pravilnika o matičnoj djelatnosti i financiranja matičnih knjižnica na sastav SV SMK  
8. Razno 

 

 

Ad1) Jednoglasno je usvojen Zapisnik sa 30. sjednice Stručnog vijeća sveučilišnih matičnih knjižnica. 

Ad2) Na sjednicu je pozvana mr. sc. Alisa Martek, voditeljica Projekta e-izvori koja je informirala 

Stručno vijeće kako slijedi: 

Kako je Ugovor za EDS potpisan 2. kolovoza ove godine. Dogovorena je implementacija u dvije faze: 

 



1. faza:  EDS Indeks – svi e-izvori u nacionalnoj licenci i pretplata Sveučilišta u Zagrebu – 

implementacija gotova 

2. faza:  Lokalni izvori – katalozi i repozitoriji – u tijeku 

Vezano za 2. fazu implementacije, implementacija nije jednostavna zbog raznovrsnosti softvera koje 

koriste knjižnice u sustavu znanosti i visokog obrazovanja. Na jučer održanoj Admin radionici je 

objašnjeno sve vezano uz implementaciju softvera i repozitorija. Administratori u EDS-u po 

sveučilištima znaju da moraju donijeti odluku koju će od dvije opcije prihvatiti: 

Opcija 1: Ustanova koja to želi može administrirati svoj korisnički račun u EDS-u i dodati svoj katalog i 

repozitorije. Ova opcija odnosi se na knjižnice koje ne koriste Aleph kao softver i na one koje žele 

same administrirati svoj korisnički račun 

Opcija 2: Kreiranje grupe ZAG unutar EDS-a te se jednom dodaju katalozi knjižnica koje izaberu tu 

opciju. Administriranje te grupe radimo mi u NSK. 

Kolegica Martek je zamolila kolegice da se do srijede, do kraja radnog dana izjasne žele li prihvatiti 

opciju 1 ili opciju 2. 

Ad2) Z. Majstorović je informirala Stručno vijeće kako je Ministarstvo kulture nakon osam godina 

traženja financiranja sveučilišne matične djelatnosti poslalo ugovor o financiranju sveučilišne matične 

djelatnosti sukladno članku 10. Pravilnika o matičnoj djelatnosti knjižnica u RH. Ugovor o financiranju 

obuhvaća financiranje bruto osobnog dohotka matičara te 50.000 kn za materijalne troškove na 

godišnjoj razini. Ugovore su potpisale: Gradska i sveučilišna knjižnica u Osijeku, Sveučilišna knjižnica u 

Rijeci, Sveučilišna knjižnica u Splitu i Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu. Uz postojeću 

nacionalnu sveučilišnu matičnu djelatnost navedene četiri knjižnice obavljat će sveučilišnu matičnu 

djelatnost svaka za svoje područje djelovanja, a NSK će, osim nacionalnog matičara, sada imati dva 

matičara na razini središnje sveučilišne knjižnice. Traženo je od Ministarstva kulture da se na HKV-u 

potvrde područja djelovanja sveučilišnih matičnih knjižnica prema županijama (koja su već utvrđena 

na Stručnom vijeću). 

Pred matičarima i matičnim knjižnicama stoji velika odgovornost i očekuje se izuzetan trud kako bi se 

knjižnicama u sustavu sveučilišne matične djelatnosti pomoglo izravnim uvidom u njihov rad, uskladile 

usluge u sustavu, zaustavio trend zatvaranja knjižnica, posebice institutskih i muzejskih, knjižnične 

zbirke postale knjižnice itd. Posebnu brigu zahtijevat će baštinske knjižnice a terenski rad je prioritet 

djelovanja matičara. 

Z. Majstorović je naglasila kako će se sada morati ozbiljnije planirati svoj rad i djelovanje, a izvješća (i 

financijska) moraju se redovito dostavljati u Ministarstvo kulture i zavještavati o rezultatima terenskog 

rada. 

U tom svjetlu do sredine prosinca matičari trebaju dostaviti u NSK plan rada za 2020. godinu. 

Ad 3) Prijedlog Standarda za visokoškolske, sveučilišne i znanstvene knjižnice pri samom je završetku. 

O samom sadržaju se ne može govoriti jer isti mora ići u Pravnu službu MK i HKV. Zadnji rok za slanje 

prijedloga Standarda u Ministarstvo kulture je 31.10.2019. 

Sukladno dvjema odlukama o imenovanju Povjerenstva Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu 

za izradu prijedloga Standarda za visokoškolske, sveučilišne i znanstvene knjižnice u Republici 

Hrvatskoj donesenim 17. travnja 2019. i 15. svibnja 2019. održano je pet sjednica Povjerenstva u 

prostorima NSK: 



1. sjednica povjerenstva (održana 7.5.2019.) 

2. sjednica povjerenstva (održana 10.6.2019.) 

3. sjednica povjerenstva (održana 12.9.2019.) 

4. sjednica povjerenstva (održana 11.10.2019.) 

5. sjednica povjerenstva (održana 18.10.2019.) 

Popis članova Povjerenstva za izradu prijedloga Standarda za visokoškolske knjižnice, prema Odluci 
od 17. travnja 2019.:  
Amalija Babić, voditeljica odjela za poslovanje i popularizaciju znanosti, Ministarstvo 
znanosti i obrazovanja  
dr. sc. Irena Petrušić, načelnica Odjela za istraživanje i razvoj, Agencija za znanost i visoko 
obrazovanje 
Prof. dr, sc. Ivanka Stričević, Prorektorica za znanost i informacijsku infrastrukturu, Sveučilište u 
Zadru 
Mirta Matošić, viša knjižničarka, ravnateljica Sveučilišne knjižnice u Splitu 
Dr. sc. Dejana Golenko, knjižničarska savjetnica, voditeljica Knjižnice Pravnog fakulteta Sveučilišta u 
Rijeci, predstavnica HKD-a 
Andrea Tominac, viša knjižničarka, voditeljica Knjižnice Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
predstavnica HKD-a 
Senka Tomljanović, viša knjižničarka, ravnateljica Sveučilišne knjižnice Rijeka, predstavnica HKD-a 
dr. sc. Svjetlana Mokriš, knjižničarska savjetnica, Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek 
dr. sc. Dijana Machala, knjižničarska savjetnica, NSK 
dr. sc. Aleksandra Pikić, knjižničarska savjetnica, NSK 
dr. sc. Zagorka Majstorović, knjižničarska savjetnica, NSK, koordinator Povjerenstva po službenoj 
dužnosti 
 
Prošireno Povjerenstvo prema novoj Odluci od 15. svibnja 2019.: 
Jelena Bogdanović, ravnateljica Dubrovačkih knjižnica 
mr. sc. Vedrana Juričić, upraviteljica Knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 
Marijana Senkić-Klapan, zamjenica ravnatelja Znanstvene knjižnice Zadar 

 

Ad 6) Standard za specijalne knjižnice usvojen je na zadnjoj sjednici Povjerenstva. 

Sukladno dvjema odlukama o imenovanju Povjerenstva Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu 

za izradu prijedloga Standarda za specijalne knjižnice u Republici Hrvatskoj donesenim 17. travnja 

2019. i 15. svibnja 2019. održano je pet sjednica Povjerenstva u prostorima NSK: 

1. sjednica povjerenstva (održana 7.5.2019.) 

2. sjednica povjerenstva (održana 14.6.2019.) 

3. sjednica povjerenstva (održana 17.9.2019.) 

4. sjednica povjerenstva (održana 10.10.2019.) 

5. sjednica povjerenstva (održana 21.10.2019.) 

Na sjednicama se usklađivao tekst prijedloga Standarda. 

Popis članova Povjerenstva za izradu prijedloga Standarda za visokoškolske knjižnice, prema Odluci 
od 17. travnja 2019.:  
dr. sc. Martina Fabris, Institut za javne financije, Zagreb, predstavnica HKD-a 
dr. sc. Zagorka Majstorović, knjižničarska savjetnica, NSK, koordinatorica Povjerenstva (po službenoj 
dužnosti) 



dr. sc. Svjetlana Mokriš, knjižničarska savjetnica, Gradska i sveučilišna Knjižnica Osijek, predstavnica 
SV SMK 
Jelena Glavić-Perčin, načelnica Sektora za muzejsku i knjižničnu djelatnost, Ministarstvo kulture 
Dr. sc. Aleksandra Pikić, knjižničarska savjetnica NSK, predstavnica SV SMK 
Gordana Ramljak, viša knjižničarka, KBC Sestre milosrdnice, Zagreb, predstavnica HKD-a 
dr. sc. Marina Vinaj, knjižničarska savjetnica, Muzej Slavonije Osijek, predstavnica HKD-a  
 
Prošireno Povjerenstvo prema novoj Odluci od 15. svibnja 2019.: 
Dr. sc. Bojan Macan, knjižničarski savjetnik, Institut Ruđer Bošković (nije sudjelovao u radu 
Povjerenstva) 
Zadnji rok za slanje prijedloga Standarda u Ministarstvo kulture je 31.10.2019. 

 

Ad 6) Peteročlano Povjerenstvo koje je imenovalo Ministarstva kulture u sastavu: Dunja Marija 

Gabriel, Ivančica Đukec Kero, Kristina Čunović, Tomislav Stančić i Zagorka Majstorović dalo je 

prijedlog Pravilnika o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj. 

Predani prijedlog Pravilnika bio je na sjednici HKV-a, u Pravnoj službi MK i nakon primjedbi i dorada ići 

će u e-savjetovanje.  

Z. Majstorović je pozvala članove SV da se uključe u raspravu. 

 

Ad 7) Sukladno promjenama u Pravilniku o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj morat 

će se mijenjati i sastav Stručnog vijeća, odnosno, morat će se mijenjati Poslovnik o radu Stručnog 

vijeća. Za to je potrebno sačekati stupanje na snagu novog Pravilnika. 

 

Ad 8) Pod točkom razno nije bilo rasprave. 

 

U Zagrebu, 6.11.2019. 

Zabilježila: Z. Majstorović  

Predsjednica Stručnog vijeća sveučilišnih matičnih knjižnica: 

     Dr. sc. Zagorka Majstorović, knjižničarska savjetnica 


