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Hrvatski zavod za knjižničarstvo  

Centar za razvoj knjižnica i knjižničarstva 

Središnje stručno vijeće matičnih knjižnica RH  

U Zagrebu, 24. prosinca 2019. 

ZAPISNIK 

4. sastanka Središnjeg stručnog vijeća matičnih knjižnica RH održanog 13. prosinca 2019. u 

Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu 

 

Prisutni: Tomislav Staničić, Ivančica Đukec Kero, Nada Radman, Irena Urem, Svjetlana Mokriš, 

Breza Šalamon-Cindori, Zagorka Majstorović, Frida Bišćan, Dunja Marija Gabriel, Tinka Katić. 

Ispričani: Liana Diković, Sanja Heberling Dragičević, Aleksandra Pikić. 

 

Ad 1 

 

T. Katić predložila je izmijenjeni i dopunjeni sljedeći  

 

Dnevni red 

1. Prihvaćanje Dnevnog reda. 

2. Usvajanje Zapisnika 3. sastanka Središnjeg stručnog vijeća matičnih knjižnica RH. 

3. Sastav Središnjeg stručnog vijeća matičnih knjižnica RH: izmjene i dopune. 

4. Rad na provedbenim propisima Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, s posebnim 

osvrtom na prijedlog nacrta Pravilnika o matičnoj djelatnosti knjižnica RH. 

5. Postupanje s knjižničnim kulturnim dobrom sukladno Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj 

djelatnosti i Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. 

6. Sustav za jedinstveno elektroničko prikupljanje statističkih podataka o poslovanju knjižnica: 

hodogram aktivnosti u 2020.  

7. Portal matične djelatnost. 

8. Razno. 

a. Pravilnik za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima   

 

Ad 1 

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen. 

 

Ad 2 

Zapisnik 3. sastanka Središnjeg stručnog vijeća matičnih knjižnica RH jednoglasno je prihvaćen. 
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Ad 3 

Sukladno Članku 2. Poslovnika o radu Središnjeg stručnog vijeća matičnih knjižnica RH, predstavljen 

je novi sastav Vijeća (Prilog 1). 

U tablici su također navedena područja matične djelatnosti (županije) za koja su nadležne županijske 

matične narodne knjižnice, odnosno sveučilišne matične knjižnice. 

Zaključak 1: Hrvatskom knjižničnom vijeću uputit će se zamolba da potvrdi područja djelovanja 

sveučilišnih matičnih knjižnica prema županijama (Prilog 2). 

 

Ad 4 

Sukladno Članku 24. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (ZKKD), izrada nacrta 

prijedloga standarda za sve vrste knjižnica zadaća je Nacionalne i sveučilišne knjižnice u 

Zagrebu (NSK), a sukladno Članku 50, u roku od godine dana od dana stupanja na snagu 

ZKKD-a, donosi ih ministar nadležan za kulturu (narodne, specijalne i digitalne knjižnice), 

odnosno ministar nadležan za znanost i obrazovanje (školske, visokoškolske, sveučilišne i 

znanstvene knjižnice). 

 

T. Katić izvijestila je da su pripreme za izradu nacrta prijedloga standarda započele odmah po  

stupanju ZKKD-a na snagu 28. veljače 2019. Tijekom ožujka 2019. predloženi su članovi 

povjerenstava i koordinatori povjerenstava, izrađeni hodogrami te dogovorena metodologija, a 

sama izrada trajala je od donošenja odluka o imenovanju povjerenstava NSK za izradu nacrta 

prijedloga standarda za pojedine vrste knjižnica, tj. od sredine travnja do 31. listopada 2019. 

kada su nacrti upućeni Hrvatskom knjižničnom vijeću (HKV) na daljnje postupanje. Izrađeni 

su nacrti prijedloga standarda za: 

- narodne knjižnice (koordinatorica D. M. Gabriel) 

- školske knjižnice (koordinatorica F. Bišćan) 

- visokoškolske, sveučilišne i znanstvene knjižnice (koordinatorica Z. Majstorović) 

- specijalne knjižnice (koordinatorica Z. Majstorović) i  

- digitalne knjižnice (koordinatorica S. Klarin Zadravec).  

Kao polazište pri izradi standarda za narodne knjižnice poslužio je važeći dokument (1999.), 

dok se za izradu standarda za školske knjižnice koristila neusvojena verzija iz 2014. Važeći 

standardi za visokoškolske (1990.) i specijalne knjižnice (1993.) nisu se koristili zbog 

zastarjelosti. Za znanstvene i digitalne knjižnice standarda dosad nije bilo pa se također 

moralo početi iznova. Nadalje, nastojala se slijediti dogovorena struktura sukladno odredbama 

ZKKD-a: Knjižnična građa, Prostor, oprema i pristup informacijskoj tehnologiji, Sredstva za 

rad, Rad stručnih knjižničarskih djelatnika, Program rada i razvitka, Ustrojstvo i upravljanje, 

Prava i obveze korisnika, Djelatnost, poslovi i usluge.    

Nakon rasprave o nacrtima prijedloga standarda na 4. sjednici HKV-a održanoj 19. studenoga 

2019., dogovoreno je da se svim povjerenstvima sugerira usklađivanje strukture i 

ujednačivanje pristupa kod onih članaka koji se odnose na istovjetni sadržaj te da se u svaki 

standard uvrsti članak s odredbama o njegovoj namjeni. S tim ciljem predloženo je da 

pročelnica Hrvatskoga zavoda za knjižničarstvo (HZK) sazove radni sastanak svih  
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koordinatora povjerenstava te da se na taj sastanak pozovu predsjednica HKV-a T. Aparac 

Jelušić i načelnica Sektora za muzejsku i knjižničnu djelatnost J. Glavić Perčin. Slijedeći 

prijedlog HKV-a, u HZK-u je održan niz sastanaka na kojima su se usklađivali pojedini 

nacrti. Na ovaj način uređene dokumente HKV će uputiti pravnoj službi Ministarstva kulture 

na nomotehničku obradu.  

Što se tiče pravilnika, njihova izrada i donošenje u ingerenciji je Ministarstva kulture koje je 

osnovalo radne skupine u lipnju 2019. Nakon prvog zajedničkog sastanka u Ministarstvu 

kulture 8. srpnja 2019., članovi radnih skupina izabrali su između sebe voditelje. Sukladno 

ZKKD-u, priređene su smjernice za izradu prijedloga pravilnika koji uređuju: 

- M  uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (voditeljica M. Vinaj) 

– matičnu djelatnost knjižnica u Republici Hrvatskoj (voditeljica D. M. Gabriel) 

– zaštitu, reviziju i otpis knjižnične građe (voditeljica D. Krstić) i 

– obvezni primjerak (voditeljica M. Matošić) 

O smjernicama je raspravljalo HKV na 3. sjednici održanoj 14. listopada 2019. Komentari 

HKV-a unijeti su u dokumente te ih je Služba za knjižničnu djelatnost proslijedila voditeljima 

radnih skupina. Nakon dorade, dokumenti su upućeni na nomotehničku obradu. Potom slijedi 

e-savjetovanje za koje još nije utvrđen termin te usvajanje pravilnika. 

Zaključak 2: Sugerirati HKV-u da zatraži uvid u dokumente nakon nomotehničke obrade, a prije 

upućivanja na e-savjetovanje.        
 

Voditeljica Radne skupine za izradu nacrta prijedloga pravilnika koji uređuje matičnu djelatnost 

knjižnica u RH D. M. Gabriel izvijestila je o novosti koja je regulirana Člankom 13. Ona se odnosi na 

sastav SSVMK koji čine najmanje 3 predstavnika Stručnog vijeća matičnih razvojnih službi 

županijskih narodnih knjižnica i Stručnog vijeća sveučilišnih matičnih razvojnih službi, ravnatelj 

Hrvatske knjižnice za slijepe i savjetnici (na nacionalnoj razini) za sve vrste knjižnica Hrvatskog 

zavoda za knjižničarstvo Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. 

 

Ad 5 

Nastavno na točku 4, T. Katić upoznala je prisutne s novinama o postupanju s knjižničnim kulturnim 

dobrom koje donose ZKKD i Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara te kako se one reflektiraju u 

dva relevantna pravilnika - pravilniku koji regulira zaštitu, reviziju i otpis knjižnične građe te 

pravilniku koji regulira matičnu djelatnost knjižnica u RH. U prvome se definiraju odredbe o 

preventivnoj zaštiti knjižnične građe, postupanju s knjižničnom građom kojoj je status kulturnog dobra 

utvrđen ZKKD-om, utvrđivanju svojstva kulturnog dobra za ostalu građu te skrbi o knjižničnoj građi 

koja ima svojstvo kulturnog dobra u vjerskim i privatnim knjižnicama. Ove su odredbe usklađene i sa 

zadaćama nadležnih matičnih knjižnica, utvrđenih pravilnikom koji uređuje matičnu djelatnost 

u Republici Hrvatskoj. One su, naime, dužne u suradnji s nadležnim konzervatorskim odjelom 

i NSK, pomoći pri identifikaciji knjižnične građe koja ima svojstvo kulturnog dobra ili za 

koju se predmnijeva da ima svojstvo kulturnog te uputiti vlasnika/imatelja o postupanju s tom 

građom.  

 

Kako se u pravilnicima ne mogu detaljno opisati i propisati svi obvezni postupci, NSK je, kao 

pomoć matičarima i knjižnicama vlasnicama/imateljicama predmetne građe, izradila prijedlog 

Naputka o preventivnoj zaštiti knjižnične građe te provođenju postupka za utvrđivanje  
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svojstva kulturnog dobra za knjižničnu građu. Naputak je u postupku dorade te još preostaju 

konzultacije sa stručnim službama Uprave za zaštitu baštine Ministarstva kulture, napose u 

pitanjima vezanim uz upis građe, odnosno priključenje njezina kataloga u Registar kulturnih 

dobara RH. 

Zaključak 3: Nakon dorade, Naputak uputiti na raspravu Stručnom vijeću sveučilišnih matičnih 

knjižnica i Stručnom vijeću županijskih narodnih matičnih knjižnica.  

 

Ad 6 

Predsjednica Stalnog odbora za razvoj i održavanje Sustava za jedinstveno elektroničko prikupljanje 

statističkih podataka o poslovanju knjižnica D. M. Gabriel upoznala je prisutne s predloženim 

hodograma aktivnosti u 2019./2020.: 

travanj – studeni 2019. – prikupljanje prijedloga za dopunu i razvoj Sustava 

prosinac 2019. – priprema Sustava za unos podataka  

siječanj 2020. – poziv na unos statističkih podataka  

siječanj i veljača 2020. – ispunjavanje podataka  

ožujak 2020. – kontrola i korekcija unosa  

travanj 2020. – analiza mreže  matičnih knjižnica   

svibanj 2020. –  analiza nacionalne mreže u NSK  

lipanj 2020. –  objava rezultata 

 

Ad 7 

Zbog službene odsutnosti urednice Portala matične djelatnosti knjižnica u RH A. Pikić, B. Šalamon-

Cindori izvijestila je o trenutačnome stanju Portala koji je objavljen u srpnju 2019. Istaknula je kako 

on predstavlja središnji izvor informacija o matičnoj djelatnosti za narodne, sveučilišne, specijalne, 

školske, visokoškolske i znanstvene te baštinske knjižnice Centra za razvoj knjižnica i knjižničarstva 

Hrvatskog zavoda za knjižničarstvo Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu te kako će biti 

pomoć u radu knjižničarima. Osvrnula se na sustav i odlike sustava za upravljanje sadržajem 

WordPress na kojem se Portal temelji te istaknula kako je velika prednost Portala njegova prilagodba 

za čitanje na mobilnim uređajima, čime je već kod svojega stvaranja usklađen sa Zakonom o 

pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 

17/19) usvojenim 23. rujna 2019. Prikazala je strukturu Portala s pripadajućim sadržajima te 

napomenula da ona omogućuje razvoj novih funkcionalnosti, dodavanja većeg broja sadržaja, među 

kojima je i Upisnik knjižnica čije vođenje sukladno ZKKD-u postaje zadaća NSK. Izvijestila je kako 

je 10. prosinca 2019. imenovano Uredništvo Portala koje čine savjetnice za narodne, školske, 

visokoškolske i specijalne knjižnice iz Centra za razvoj knjižnica i knjižničarstva, dok su za tehnički 

dio izradbe i razvoja Portala, kao i njegovu povezanost s portalom Sustav za jedinstveno elektroničko 

prikupljanje statističkih podataka o poslovanju knjižnica odgovorni djelatnici Odjela IT NSK.  

 

U raspravi, I. Urem predložila je da se u budućnosti na Portalu objavi baza pitanja i odgovora koja bi 

pokrivala teme iz područja matične djelatnosti knjižnica, a Z. Majstorović je istaknula važnost 

navođenja kontakata knjižničara zaduženih za matičnu djelatnost u Republici Hrvatskoj te poveznica 

na njihove mrežne stranice, kao i na druge relevantne izvore povezane s matičnom djelatnošću, poput 

Ministarstva kulture i sl. 

 

Zaključak 4: Navedeni prijedlozi prenijet će se Uredništvu Portala matične djelatnosti knjižnica u RH.  
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Ad 8 

Pod točkom Razno, T. Katić je izvijestila o skorom dovršetku izrade Pravilnika za opis i pristup građi 

u knjižnicama i muzejima (http://pravilnik.kam.hr/ i http://npk.nsk.hr/).  

S obzirom na obiman rad velikog broja stručnjaka te uložena znatna financijska sredstva, a ponajprije 

potrebu AKM zajednice za jedinstvenim standardom nužnim za opis, razmjenu, povezivanje, 

integraciju i ponovnu uporabu podataka što doprinosi racionalizaciji poslovanja i olakšava dostupnost 

informacija o građi, istaknula je potrebu pridobivanja AKM zajednice za aproprijaciju Pravilnika i 

njegovu primjenu u informacijskim sustavima. 

 

S tom namjerom u rujnu 2019. upriličeno je, u organizaciji Ministarstva kulture kao glavnog 

financijera programa unutar kojeg se Pravilnik razvijao, predstavljanje za Hrvatsko knjižnično vijeće, 

Hrvatsko arhivsko vijeće i Hrvatsko muzejsko vijeće te stručne službe Ministarstva. U istu su svrhu 

održana dva ciklusa edukacije (2018. i 2019.) za čitavu AKM zajednicu. Uz to, Stalni odbor za razvoj i 

održavanje Pravilnika preporučuje i pojačane promotivne aktivnosti unutar sve tri zajednice.         

 

Zaključak 5: Prihvaćen je prijedlog da se predstavljanje Pravilnika organizira tijekom veljače 2020. za 

članove Središnjeg stručnog vijeća matičnih knjižnica, Stručnog vijeća sveučilišnih matičnih knjižnica 

i Stručnog vijeća županijskih narodnih matičnih knjižnica te za ravnatelje matičnih knjižnica. S tom će 

se namjerom uputiti dopis Stalnom odboru za razvoj i održavanje Pravilnika za opis i pristup građi u 

knjižnicama, arhivima i muzejima.   

 

Predsjednica SSVMK: 

Dr. sc. Tinka Katić, knjižničarska savjetnica 

 

Prilozi:  

- Prilog 1: Sastav Središnjeg stručnog vijeća matičnih knjižnica Republike Hrvatske s područjima   

nadležnosti, prosinac 2019. 

- Prilog 2. Područja djelovanja sveučilišnih matičnih knjižnica prema županijama 

http://pravilnik.kam.hr/
http://npk.nsk.hr/
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Prilog 1: Sastav Središnjeg stručnog vijeća matičnih knjižnica Republike Hrvatske s 

područjima nadležnosti  
prosinac 2019. 

 

 

PREDSTAVNICI 

ŽUPANIJSKIH NARODNIH 

MATIČNIH KNJIŽNICA 

Matična ustanova 
PODRUČJE MATIČNE 

DJELATNOSTI - županije 

Ljiljana Krpeljević GISKO Osječko-baranjska županija 

Tomislav Staničić 
Gradska knjižnica Marka 

Marulića Split 
Splitsko-dalmatinska županija 

Liana Diković 
Gradska knjižnica i 

čitaonica Pula 
Istarska županija 

Ivančica Đukec Kero KGZ Grad Zagreb, Zagrebačka županija 

Nada Radman Gradska knjižnica Zadar Zadarska županija 

PREDSTAVNICI 

SVEUČILIŠNIH MATIČNIH 

KNJIŽNICA 

Sveučilišna matična 

ustanova 

PODRUČJE MATIČNE 

DJELATNOSTI - županije 

Sanja Heberling Dragičević Sveučilišna knjižnica Rijeka 
Primorsko-goranska, Ličko-senjska 

županija i Istarska županija 

Irena Urem Sveučilišna knjižnica Split 

Zadarska; Splitsko-dalmatinska; 

Šibensko-kninska i Dubrovačko-

neretvanska županija 

Svjetlana Mokriš 
Sveučilišna knjižnica Osijek 

(GISKO) 

Bjelovarsko-bilogorska; 

Virovitičko-podravska; Požeško-

slavonska; Brodsko-posavska; 

Osječko-baranjska i Vukovarsko-

srijemska županija 

Aleksandra Pikić (zamjenica 

predsjednice) 
NSK 

Zagrebačka, Krapinsko-zagorska; 

Sisačko-moslavačka; Karlovačka; 

Varaždinska; Koprivničko-

križevačka; Međimurska i Grad 

Zagreb 

Breza Šalamon-Cindori NSK 

Zagrebačka, Krapinsko-zagorska; 

Sisačko-moslavačka; Karlovačka; 

Varaždinska; Koprivničko-

križevačka; Međimurska i Grad 

Zagreb 

Tinka Katić (predsjednica) NSK Pročelnica HZK 

PREDSTAVNICI NSK 
Nacionalna matična 

ustanova 

PODRUČJE MATIČNE 

DJELATNOSTI  

Frida Bišćan 
Savjetnica za školske 

knjižnice 
 Županijske matične knjižnice 

Dunja Marija Gabriel 
Savjetnica za narodne 

knjižnice 
 Županijske matične knjižnice 

Zagorka Majstorović 

Predsjednica Stručnog vijeća 

sveučilišnih matičnih 

knjižnica 

Matične knjižnice, sveučilišne 

knjižnice, primateljice obaveznog  
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Prilog 2. Područja djelovanja sveučilišnih matičnih knjižnica prema županijama 

 

NACIONALNA U SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU      

I ZAGREBAČKA  

II KRAPINSKO-ZAGORSKA  

III SISAČKO-MOSLOVAČKA  

IV KARLOVAČKA   

V VARAŽDINSKA  

VI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA  

XX MEĐIMURSKA  

GRAD ZAGREB 

  

SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U OSIJEKU (GRADSKA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U 

OSIJEKU) 

VII BJELOVARSKO-BILOGORSKA   

X VIROVITIČKO-PODRAVSKA  

XI POŽEŠKO SLAVONSKA  

XII BRODSKO-POSAVSKA  

XIV OSJEČKO-BARANJSKA  

XVI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  

  

SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA  U RIJECI  

XVIII ISTARSKA  

XVIII PRIMORSKO-GORANSKA  

IX LIČKO-SENJSKA  

  

SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U SPLITU   

XIII ZADARSKA  

XV ŠIBENSKO-KNINSKA  

XVII SPLITSKO DALMATINSKA  

XIX DUBROVAČKO-NERETVANSKA   

 

 

 


