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1. Sustav sveučilišne matične djelatnosti Nacionalne i sveučilišne 
knjižnice u Zagrebu: visokoškolske knjižnice 

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (u daljnjem tekstu NSK) obavlja zadaću 
sveučilišne matične knjižnice za visokoškolske knjižnice Grada Zagreba i Zagrebačke županije 
te 6 ostalih županija Središnje Hrvatske (Karlovačke, Koprivničko-križevačke, Krapinsko-
zagorske, Međimurske, Sisačko-moslavačke i Varaždinske županije). Navedena matična služba 
djeluje u Centru za razvoj knjižnica i knjižničarstva Hrvatskog zavoda za knjižničarstvo 
temeljem Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19, 98/19), Pravilnika o 
matičnoj djelatnosti knjižnica u sustavu sveučilišne matične djelatnosti iz NSK (NN 43/01) kao 
i ostalim knjižničnim propisima. 
Tijekom 2020. godine na području navedenih županija i djelatnosti matične službe za 
visokoškolske knjižnice u NSK poslovalo je ukupno 55 visokih učilišta što je 42,63% od svih 
visokih učilišta na teritoriju Republike Hrvatske, od toga su 41 javno visoko učilište i 14 ih je 
privatnih1 (Tablica 1.). 
 
Tablica 1. Visoka učilišta prema tipu i posjedovanju knjižnice 

 
*Radi se o Sveučilišnom centru  za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik2, koji ima status ustrojbene jedinice 
u okviru Sveučilišta, ali još nije postao sastavnica Sveučilišta. 
 

Za županiju Grad Zagreb, vezano je najveće hrvatsko javno sveučilišno središte, Sveučilište u 
Zagrebu (u nastavku teksta Sveučilište), koje se sastoji od 31 znanstveno-nastavne sastavnice, 
3 umjetničko-nastavne sastavnice i 1 nenastavne sastavnica. Trideset i jednu znanstveno-
nastavnu sastavnicu čine fakulteti: Agronomski fakultet, Arhitektonski fakultet, Edukacijsko-
rehabilitacijski fakultet, Ekonomski fakultet, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Fakultet 

                                                           
1 Visoka učilišta u RH su sveučilišta (sa svojim sastavnicama), veleučilišta i visoke škole. U RH trenutno djeluje 
129 visokih učilišta: 105 javnih visokih učilišta (9 javnih sveučilišta s 82 sastavnice, 11 javnih veleučilišta i 3 
javne visoke škole) te 24 privatna visoka učilišta (3 privatna sveučilišta, 6 privatnih veleučilišta i 15 privatnih 
visokih škola (preuzeto 06.05.2021. https://mozvag.srce.hr/preglednik/pregled/hr/tipvu/odabir.html). 
2 Sveučilišni centar za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik (preuzeto: https://www.tfmvi.hr/o-centru/) 

Imaju knjižnicu Nemaju knjižnicu
45 10

Javna visoka učilišta 41 39 2
Javno sveučilište  - sastavnice 35 +1* 35 1*

Javno veleučilište 4 3 1
Javna visoka škola 1 1 0

Privatna visoka učilišta 14 6 8
Privatno veleučilište 5 3 2

Privatna visoka škola 9 3 6

Visoka učilišta (Grad Zagreb i 7 županija 
Središnje Hrvatske)

55
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filozofije i religijskih znanosti (FFRZ)3, Fakultet hrvatskih studija, Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije, Fakultet organizacije i informatike (FOI), Fakultet političkih 
znanosti, Fakultet prometnih znanosti, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Fakultet šumarstva i 
drvne tehnologije, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Filozofski fakultet, Geodetski fakultet, 
Geotehnički fakultet, Građevinski fakultet, Grafički fakultet, Katolički bogoslovni fakultet, 
Kineziološki fakultet, Medicinski fakultet, Metalurški fakultet, Pravni fakultet, Prehrambeno-
biotehnološki fakultet, Prirodoslovno-matematički fakultet, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, 
Stomatološki fakultet, Tekstilno–tehnološki fakultet, Učiteljski fakultet i Veterinarski fakultet. 
Tri umjetničko-nastavne sastavnice su akademije Sveučilišta u Zagrebu (Akademija dramske 
umjetnosti, Akademija likovnih umjetnosti i Muzička akademija). U sastavu Sveučilišta djeluje 
i nenastavna sastavnica Studentski centar u Zagrebu. 
Tri sastavnice Sveučilišta nalaze se izvan županije Grad Zagreb. U Varaždinskoj županiji 
nalaze se FOI i Geotehnički fakultet, a u Sisačko-moslavačkoj Metalurški fakultet Sisak. 

Sve sastavnice imaju svoje knjižnice, a knjižnice Medicinskog fakulteta, Pravnog fakulteta u 
Zagrebu, Učiteljskog fakulteta te Studentskog centra imaju i podružnice. 

Osim sastavnica Sveučilišta na području djelatnosti sveučilišne matične knjižnice u NSK 
djeluju javna i privatna veleučilišta i visoke škole.  

Zdravstveno veleučilište u Zagrebu, Međimursko veleučilište u Čakovcu i Veleučilište u 
Karlovcu su javna veleučilišta s pripadajućim knjižnicama. Od privatnih veleučilišta na 
području promatranih županija svoje knjižnice imaju Veleučilište VERN4, Veleučilište Baltazar 
Zaprešić i Veleučilište u Velikoj Gorici. 

Četiri visoke škola koje pripadaju ovoj matičnoj službi osnovale u svoje knjižnice. To su:  javno 
učilište Visoko gospodarsko učilište u Križevcima (VGUK), te tri privatne visoke škole: 
Europska poslovna škola Zagreb (Knjižnica Educati grupe Zrinski), Edward Bernays Visoka 
škola za komunikacijski menadžment i RRiF Visoka škola za financijski menadžmen. 

Od visokih učilišta koja nisu osnovala svoje knjižnice jedno je javno veleučilište (Tehničko 
veleučilište u Zagrebu5) te su dva privatna veleučilišta (Veleučilište Hrvatsko Zagorje Krapina6 
                                                           
3 FFRZ postao je 34. sastavnica Sveučilišta u Zagrebu 29. srpnja 2016. sukladno Ugovoru o položaju i 
djelovanju FFRZ u sastavu Sveučilišta. 
4 2021. godine dovršen je proces integracije Veleučilišta VERN' Sveučilištu VERN’, koje se u siječnju uselilo u 
prostore novog akademskog kampusa VERN’ Cube, na adresi Palmotićeva ulica 82/1. (preuzeto: 
https://vern.hr/o-vernu/povijest-i-razvoj/) 
5 Tehničko veleučilište je sklopilo ugovor o korištenju knjižnice Fakulteta elektrotehnike i računarstva. 
http://maticna.nsk.hr/wp-content/uploads/2020/05/Analiza-knji%C5%BEnica-u-sustavu-
sveu%C4%8Dili%C5%A1ne-mati%C4%8Dne-djelatnosti-NSK-za-2019..pdf. 
6 Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina nema svoju knjižnicu. Ugovorom o poslovnoj suradnji i najmu prostora 
s Pučkim otvorenim učilištem te Ugovorom o zakupu poslovnog prostora sa Srednjom školom Krapina 
osigurano je korištenje njihovih knjižnica. (preuzeto: 
https://www.vhzk.hr/Static.aspx?categoryId=14&staticId=17) 
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iz Krapinsko-zagorske županije i Poslovno veleučilište Zagreb7 ). Visoke škole koje nemaju 
svoje knjižnice su privatne ustanove: Effectus studij financije i pravo - visoko učilište, Visoka 
škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld8, Visoka škola za informacijske 
tehnologije u Zagrebu, Visoka škola za sigurnost s pravom javnosti, i Zagrebačka škola 
ekonomije i managementa9. Sve se nalaze u županiji Grad Zagreb. Zbirka knjižnične građe u 
sastavu Visokog učilišta Algebra (https://www.algebra.hr/visoko-uciliste/kampus/knjiznica-i-
citaonica/) predstavlja ustrojstvenu jedinicu Visokog učilišta Algebra10, ali još nije zavedena u 
Sustavu jedinstvenog elektroničkog prikupljanja statističkih podataka o poslovanju knjižnica 
niti u Upisnik knjižnica RH. Visoko učilište Algebra sklopilo  je ugovor s Knjižnicom Fakulteta 
elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ovdje je potrebno još izdvojiti Sveučilišni centar za protestantsku teologiju Matija Vlačić 
Ilirik11, ustrojbenu jedinica Sveučilišta koji još nije osnovao svoju knjižnicu. 

2. Visokoškolske knjižnice u 2020. godini 

Prema Sustavu jedinstvenog elektroničkog prikupljanja statističkih podataka o poslovanju 
knjižnica12 (u daljnjem tekstu Sustav) na području navedenih županija djeluje 50 visokoškolskih 
knjižnica (Tablica 2.) 

Tablica 2. Visokoškolske knjižnice (administrativne jedinice13) u 2020. godini 

                                                           
7 Poslovno veleučilište Zagreb je sklopilo ugovor o korištenju knjižnice Pučkog otvorenog učilišta Zagreb 
(https://pvzg.hr/knjiznica/) 
8 Dana 06.08.2019. potpisan je Sporazum između predstavnika Visoke škole međunarodnih odnosa  Dag 
Hammarksjöld (VŠDH) i Sveučilišta Libertas na osnovu kojega je VŠDH postala dio Sveučilišta Libertas. 
Studenti i zaposlenici VŠDH djeluju na Sveučilištu Libertas. (preuzeto: https://www.diplomacija.hr/) 
9 Zagrebačka škola ekonomije i managementa je sklopila ugovor o korištenju Knjižnice „Juraj Habdelić“ (prema 
Sustavu) 
10 Visoko učilište Algebra preuzima Visoku školu Agora 2018. (https://www.algebra.hr/o-algebri/povijest/) 
11 Sveučilišni centar za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik (preuzeto: https://www.tfmvi.hr/o-centru/) 
12Sustav je dostupan na Portalu matične djelatnosti NSK (http://maticna.nsk.hr/statistika/).  
13 Administrativna jedinica podrazumijeva knjižnicu ili skupinu knjižnica koje djeluju pod jednom knjižničnom 
upravom. Administrativna jedinica se može sastojati od središnje knjižnice i ogranaka, odnosno podružnica 
(Tumač knjižnično statističkih pojmova, dostupno na: http://maticna.nsk.hr/statistika/upute/) 
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Knjižnica VGUK u Koprivničko-križevačkoj županiji u Sustavu za 2020. godinu označena je 
kao privremeno neaktivna zbog dugotrajnog porodiljnog dopusta djelatnice Knjižnice. 

Na području županije Grad Zagreb posluju 42 visokoškolske knjižnice. 

Knjižnicama sastavnicama Sveučilišta pripada trideset i devet visokoškolskih knjižnica: 
Centralna agronomska knjižnica (Knjižnica Agronomskog fakulteta), Knjižnica Akademije 
dramske umjetnosti, Knjižnica Akademije likovnih umjetnosti, Knjižnica Edukacijsko-
rehabilitacijskog fakulteta, Knjižnično-dokumentacijski centar Ekonomskog fakulteta 
(Knjižnica Ekonomskog fakulteta), Središnja knjižnica Fakulteta elektrotehnike i računarstva, 
Knjižnica "Juraj Habdelić", Knjižnica Fakulteta hrvatskih studija, Bibliotečno-informacijski 
centar (Knjižnica Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije), Knjižnica Fakulteta 
organizacije i informatike (FOI), Knjižnica Fakulteta političkih znanosti, Knjižnica Fakulteta 
prometnih znanosti, Knjižnica Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Središnja knjižnica 
Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Knjižnica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
Knjižnica Geotehničkog fakulteta Varaždin, Središnja posudbena knjižnica Arhitektonskog, 
Građevinskog i Geodetskog fakulteta, Knjižnica Grafičkog fakulteta, Knjižnica Geofizičkog 
odsjeka, Knjižnica Katoličkoga bogoslovnog fakulteta, Knjižnica i čitaonica Kineziološkog 
fakulteta, Središnja medicinska knjižnica (Knjižnica Medicinskog fakulteta), Knjižnica 
"Andrija Štampar", Knjižnica Metalurškog fakulteta, Knjižnica i čitaonica Muzičke akademije, 
Knjižnica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Knjižnica Prehrambeno-biotehnološkog 
fakulteta, Središnja biološka knjižnica, Središnja geografska knjižnica, Središnja geološka 
knjižnica, Središnja knjižnica za fiziku, Središnja kemijska knjižnica, Središnja matematička 
knjižnica, Knjižnica Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, Središnja stomatološka knjižnica, 
Šumarska knjižnica (Knjižnica Šumarskog fakulteta), Knjižnica Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Knjižnica Učiteljskog fakulteta, Knjižnica Veterinarskog 
fakulteta, Knjižnica Studentskog centra u Zagrebu. 

Tri knjižnice sastavnica Sveučilišta nalaze se izvan županije Grad Zagreb. Knjižnica FOI i 
Knjižnica Geotehničkog fakulteta nalaze se u Varaždinskoj županiji, a Knjižnica Metalurškog 
fakulteta u Sisačko-moslavačkoj županiji. 

ŽUPANIJA Broj visokoškolskih knjižnica Aktivne

Grad Zagreb 42 DA
Karlovačka 1 DA
Koprivničko-križevačka 1 NE
Krapinsko-zagorska 0
Međimurska 1 DA
Sisačko-moslavačka 1 DA
Varaždinska 2 DA
Zagrebačka 2 DA
Ukupno 50 49/50
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Na Medicinskom fakultetu djeluju dvije knjižnice: Središnja medicinska knjižnica i Knjižnica 
„Andrija Štampar“14. Podružnice Središnje medicinske knjižnice su Medicinska knjižnica 
Rebro i Knjižnicu Klinike za ženske bolesti i porode. 

Knjižnica Učiteljskog fakulteta ima svoje podružnice u Čakovcu i Petrinji. 

Knjižnica Pravnog fakulteta, također, ima svoju podružnicu, to je Knjižnica Studijskog centra 
socijalnog rada Zagreb. 

I Knjižnica Studentskog centra u Zagrebu ima svoju podružnicu, Knjižnicu Studentskog doma 
Stjepan Radić. 

Građevinski fakultet upravlja Središnjom posudbenom knjižnicom Arhitektonskog, 
Građevinskog i Geodetskog fakulteta koja obavlja knjižničnu djelatnost za sva tri fakulteta. 

Svih sedam odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (PMF), Biologija, Fizika, Kemija, 
Matematika, Geofizika, Geografija i Geologija ima svoje odjelne knjižnice. 

Osnivač svih knjižnica sastavnica Sveučilišta su javne ustanove, osim Knjižnice „Juraj 
Habdelić“ koja ima poseban status u sveučilišnom sustavu. Istovremeno je u vlasništvu 
Hrvatske pokrajina Družbe Isusove i djeluje kao samostalna vjerska zajednica, a također je i 
nesamostalna ustrojbena jedinica Fakulteta filozofije i religijskih znanosti (FFRZ). Ugovor su 
potpisali rektor Sveučilišta i provincijal Hrvatske pokrajine Družbe Isusove u svojstvu 
zamjenika Velikog kancelara Družbe Isusove u Rimu. Prema Sustavu njen osnivač je privatna 
ustanova, a upisana je kao samostalna knjižnica. 

U županiji Grad Zagreb djeluju i dvije visokoškolske knjižnice: Knjižnica Zdravstvenog 
veleučilišta čiji je osnivač javna ustanova i Knjižnica Veleučilišta VERN, privatnog osnivača. 

Na području Grada Zagreba posluju i tri knjižnice visokih škola (Knjižnica Edward Bernays, 
Knjižnica Educati grupe Zrinski i Knjižnica RRiF Visoke škole za financijski menadžment), 
sve u privatnom vlasništvu. 

Na području Karlovačke i Međimurske županije u sastavu javnih ustanova su Knjižnica 
Veleučilišta u Karlovcu i Knjižnica Međimurskog veleučilišta u Čakovcu. U sastavu još dva 
privatna veleučilišta Zagrebačke županije nalaze se Knjižnica Veleučilišta Baltazar Zaprešić u 
Zaprešiću i Knjižnica Veleučilišta u Velikoj Gorici. 

Knjižnica Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima u Koprivničko-križevačkoj županiji 
posluje u okviru javne ustanove. 

Na području Krapinsko-zagorske županije, kao niti protekle godine, ne djeluje niti jedna 
visokoškolska knjižnica. 

                                                           
14 Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ je znanstveno-nastavna podružnica Medicinskog fakulteta koja 
ustrojava, izvodi i promiče nastavu na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima medicine i 
sestrinstva te poslijediplomskim specijalističkim i doktorskim studijima s područja javnog zdravstva. 
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Prikaz visokoškolskih knjižnica prema vrsti visokog učilišta matične ustanove i županijama u 
2020. godini nalazi se u Tablici 3. 

Tablica 3. Visokoškolske knjižnice (administrativne jedinice) prema vrsti visokog učilišta 
matične ustanove i županijama u 2020. godini 

 

Statistički podatci o poslovanju visokoškolskih knjižnica za 2020. godini dostupni su za sve 
aktivne knjižnice, njih 49 navedenih u Tablici 4. 

Tablica 4. Visokoškolske knjižnice aktivne u 2020. godini 

Javne Privatne Javne Privatne Javne Privatne Javne Privatne

Grad Zagreb 36 1 1 1 0 3 37 5 42
Karlovačka 1 1 1
Koprivničko-križevačka 1 1 1
Krapinsko-zagorska 0
Međimurska 1 1 1
Sisačko-moslavačka 1 1 1
Varaždinska 2 2 2
Zagrebačka 2 2 2
UKUPNO 39 1 3 3 1 3 43 7 50

Sveukupno
Sveučilište UkupnoVisoke školeVeleučilište

Županije
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Naziv knjižnice Županija

1. Bibliotečno-informacijski centar (Knjižnica Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije) Grad Zagreb
2. Centralna agronomska knjižnica (Knjižnica Agronomskog fakulteta) Grad Zagreb
3. Knjižnica "Andrija Štampar" Grad Zagreb
4. Knjižnica "Juraj Habdelić"  Grad Zagreb
5. Knjižnica Akademije dramske umjetnosti Grad Zagreb
6. Knjižnica Akademije likovnih umjetnosti Grad Zagreb
7. Knjižnica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Grad Zagreb
8. Knjižnica Fakulteta hrvatskih studija Grad Zagreb
9. Knjižnica Fakulteta organizacije i informatike Varaždinska
10. Knjižnica Fakulteta političkih znanosti Grad Zagreb
11. Knjižnica Fakulteta prometnih znanosti Grad Zagreb
12. Knjižnica Fakulteta strojarstva i brodogradnje Grad Zagreb
13. Knjižnica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Grad Zagreb
14. Knjižnica Geofizičkog odsjeka Grad Zagreb
15. Knjižnica Geotehničkog fakulteta Varaždin Varaždinska
16. Knjižnica Grafičkog fakulteta Grad Zagreb
17. Knjižnica i čitaonica Kineziološkog fakulteta Grad Zagreb
18. Knjižnica i čitaonica Muzičke akademije Grad Zagreb
19. Knjižnica Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Grad Zagreb
20. Knjižnica Metalurškog fakulteta Sisačko-moslavačka
21. Knjižnica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Grad Zagreb
22. Knjižnica Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Grad Zagreb
23. Knjižnica Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Grad Zagreb
24. Knjižnica Studentskog centra u Zagrebu Grad Zagreb
25. Knjižnica Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Grad Zagreb
26. Knjižnica Učiteljskog fakulteta Grad Zagreb
27. Knjižnica Veterinarskog fakulteta Grad Zagreb
28. Knjižnično-dokumentacijski centar Ekonomskog fakulteta (Knjižnica Ekonomskog fakulteta) Grad Zagreb
29. Središnja biološka knjižnica Grad Zagreb
30. Središnja geografska knjižnica Grad Zagreb
31. Središnja geološka knjižnica Grad Zagreb
32. Središnja kemijska knjižnica Grad Zagreb
33. Središnja knjižnica Fakulteta elektrotehnike i računarstva Grad Zagreb
34. Središnja knjižnica Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Grad Zagreb
35. Središnja knjižnica za fiziku Grad Zagreb
36. Središnja matematička knjižnica Grad Zagreb
37. Središnja medicinska knjižnica (Knjižnica Medicinskog fakulteta) Grad Zagreb
38. Središnja posudbena knjižnica Arhitektonskog, Građevinskog i Geodetskog fakulteta Grad Zagreb
39. Središnja stomatološka knjižnica Grad Zagreb
40. Šumarska knjižnica (Knjižnica Šumarskog fakulteta) Grad Zagreb

41. Knjižnica Međimurskog veleučilišta u Čakovcu Međimurska
42. Knjižnica Veleučilišta Baltazar Zaprešić Zagrebačka
43. Knjižnica Veleučilišta u Karlovcu Karlovačka
44. Knjižnica Veleučilišta u Velikoj Gorici Zagrebačka
45. Knjižnica Veleučilišta VERN Grad Zagreb
46. Knjižnica Zdravstvenog veleučilišta Grad Zagreb

47. Knjižnica Educati grupe Zrinski Grad Zagreb
48. Knjižnica Edward Bernays Grad Zagreb
49. Knjižnica RRiF Visoke škole za financijski menadžment Grad Zagreb

Redni br.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

VELEUČILIŠTE

VISOKE ŠKOLE
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2.1 Usluge i korištenje 

Kako je 2020. godina bila specifična po događanjima koji su je pratili tijekom cijele godine 
(restrikcije vezane uz pandemiju covid 19 te potresi u ožujku u Zagrebu i prosincu u Sisačko-
moslavačkoj županiji), isto se očitovalo i na statističkim pokazateljima o knjižnicama vezano 
uz broj posudbi, kao i na broju fizičkih posjeta, održanim edukacijama i dr. Usporedba ukazuje 
da su podaci o tim pokazateljima znatno niži u odnosu na 2019. godinu15. Za Sustav je 
uobičajena praksa prikupljanje statističkih podataka uzorkovanjem u proljetnom i jesenskom 
roku, no, kako je prikupljanje podataka u proljetnom roku (travanj) otkazano zbog 
epidemioloških mjera koje su tada bile na snazi (zatvaranje knjižnica, lockdown), drugo i jedino 
uzorkovanje održano je u tjednu od 26. do 31. listopada 2020.  godine.16 

Usluge i korištenje visokoškolskih knjižnica matične djelatnosti sveučilišne matične knjižnice 
NSK prikazane su Tablicama (5. i 6.1 – 6.8.) 

Korisnici (Tablica 5.) 

Visokoškolske knjižnice u nadležnosti matične službe za visokoškolske knjižnice iz NSK, 
tijekom 2020. godine ukupno su u prosjeku imale 711 aktivnih posuđivača17 i 1.468 aktivnih 
korisnika18. Od ukupnog broja aktivnih korisnika najveća populacija korisnika su studenti, u 
prosjeku njih 1.308, 123 je zaposlenika, a vanjskih korisnika je prosječno bilo 38 (Tablica 5.). 

Analizom aktivnih korisnika i aktivnih posuđivača prema vrsti visokog učilišta vidljivo je da 
je, a što je i očekivano, najveći broj vezan uz knjižnice sastavnice Sveučilišta. 

Aktivnih korisnika u knjižnicama sastavnicama Sveučilišta prosječno je bilo 1.634. Najbrojniji 
su studenti, u prosjeku njih 1.447, prosječan broj korisnika iz skupine zaposlenika je 144, a 
vanjskih suradnika 43. 2020. godine bilo je skoro duplo manje aktivnih korisnika iz populacije 
vanjskih suradnika u odnosu na 2019. Prosječan broj aktivnih posuđivača knjižnica Sveučilišta 
2020. bio je 774. 

                                                           
15 Pokazatelji za usporedbu s 2019. godinom preuzeti su iz: Pikić, A. Analiza visokoškolskih knjižnica u sustavu 
sveučilišne matične djelatnosti Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu: za 2019. godinu. Dostupno na: 
Portal matične djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj. 
16 Uobičajeno uzorkovanje statističkih podataka broj posudbi u knjižnici, broj fizičkih posjeta i broj upita i 
informacijsko-referalnih usluga provodi se u 2 referentna tjedna (travanj i studeni), 
http://maticna.nsk.hr/novosti/uzorkovanje-u-2020-godini-26-30-31-10/, preuzeto 10.5.2021. 
17 Aktivni posuđivač – upisani korisnik koji je posudio barem jednu jedinicu građe u izvještajnom razdoblju. 
Posudba mora biti evidentirana u softveru za knjižnično poslovanje ili na klasičan način (kartonski džepić 
korisnika). Upute za unos u sustav jedinstvenog elektroničkog prikupljanja statističkih podataka. 
18Aktivni korisnici su oni korisnici koji su se fizički došli upisati u knjižnicu te korisnici koji su 
koristili bilo koje usluge (u knjižnici i/ili elektroničke) i bez upisa u izvještajnom razdoblju. Upute za unos u 
sustav jedinstvenog elektroničkog prikupljanja statističkih podataka. 
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Knjižnice veleučilišta u prosjeku su imale ukupno 1.047 aktivnih korisnika, od kojih je 
studenata bilo 982 što predstavlja 93,79% populacije aktivnih korisnika. 
U odnosu na knjižnice Sveučilišta i veleučilišta, knjižnice visokih škola imale su najmanje i 
korisnika i posuđivača. Tri knjižnice visokih škola imale su 2020. godine prosječno 108 
aktivnih korisnika i 81 aktivnog posuđivača. Posuđivača je bilo gotovo upola manje u odnosu 
na broj aktivnih posuđivača u knjižnicama visokih škola tijekom 2019. godine. Od aktivnih 
korisnika visokih škola 2020. najviše je pripadalo skupini studenata što je činilo 89,82%. 

Tablica 5. Broj korisnika visokoškolskih knjižnica prema kategoriji i vrsti visokog učilišta u 
2020. godini 

 
N - broj knjižnica; Σ- ukupno; Σ/N-prosjek 

 
Usluge (Tablice 6.1. – 6.4.)  

Prema Sustavu, korištenost usluga knjižnica raspoređene su na posudbu i međuknjižničnu 
posudbu (Tablica 6.1.), riješene informacijske zahtjeve i izrađene bibliometrijske analize 
(Tablica 6.2.), na posjete knjižnici (Tablica 6.3.) te održane radionice (Tablica 6.4) i ukupan 
broj preuzetih jedinica sadržaja iz određenog elektroničkog izvora. (Tablica 6.5.). 

Analizirajući uslugu posudbi koja uključuje broj posudbi u knjižnici i broj posudbi izvan 
knjižnice, te broj zahtjeva za međuknjižničnom posudbom, može se primijetiti da je 2020. 
prosječan broj ukupnih posudbi svih knjižnica bio 4.053 što je upola manje od 2019. godine. 
Nasuprot tome, broj zahtjeva za međuknjižničnom posudbom bio je duplo veći. 
Knjižnice sastavnica Sveučilišta imaju najveći prosječan broj posudbi i zahtjeva za 
međuknjižničnom posudbom po knjižnici. Knjižnice veleučilišta i visokih škola nemaju 
zabilježen niti jedan zahtjev za međuknjižničnom posudbom. Knjižnice Sveučilišta riješile su 
prosječno 166 međuknjižničnih zahtjeva. (Tablica 6.1.). 
 
Tablica 6.1. Usluge prema vrsti visokog učilišta u 2020. godini – posudba 

 

Σ-Zaposlenici Σ/N Σ-Studenti Σ/N Σ-Vanjski korisnici Σ/N Σ-Ukupno Σ/N Σ-Ukupno Σ/N

Sveučilište 40 5.747 144 57.885 1.447 1.706 43 65.338 1.634 30.948 774
Veleučilišta 6 230 38 5.890 982 160 27 6.280 1.047 3.642 607
Visoke škole 3 28 9 292 97 5 2 325 108 243 81

Ukupno 49 6.005 123 64.067 1.308 1.871 38 71.943 1.468 34.833 711

Knjižnice u 
visokim učilištima

N
Aktivni posuđivačiAktivni korisnici

Σ Σ/N Σ Σ/N

Sveučilište 40 190.468 4.762 6.632 166

Veleučilište 6 7.176 1.196 0 0

Visoke škole 3 948 316 0 0

Ukupno 49 198.592 4.053 6.632 135

Knjižnice u 
visokim učilištima

N 
Posudba Međuknj. pos.
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Ukupan broj riješenih informacijskih zahtjeva uključuje broj općih upita i informacijsko-
referalnih usluga i broj tematskih pretraživanja. Bibliometrijske usluge uključuju izrađene 
potvrde za potrebe znanstveno-nastavnog osoblja matične ustanove, te bibliometrijske analize 
za potrebe prijave projekata i reakreditacije ustanove (Tablica 6.2). Informacijskih zahtjeva 
najviše su riješile knjižnice sastavnice Sveučilišta, u prosjeku su riješile 1.851 informacijskih 
upita. Knjižnice visokih škola i ovdje imaju puno manji broj riješenih zahtjeva po knjižnici, 
njih 87. Zahtjevi za biblometrijskim uslugama rješavale su uglavnom fakultetske knjižnice. 
Tijekom 2020. riješeno je 76 zahtjeva za izradom potvrda i bibliometrijskih analiza po knjižnici 
fakulteta. U knjižnicama visokih škola, bibliometrijske analize i potvrde se ne izrađuju. Potvrde 
za potrebe napredovanja u zvanja znanstveno-nastavnog osoblja veleučilišta izrađivale su samo 
Knjižnica Veleučilišta Vern, njih šest i Knjižnica Zdravstvenog veleučilišta jednu. 

Tablica 6.2. Usluge prema vrsti visokog učilišta u 2020. godini - informacijski zahtjevi i 
bibliometrijske usluge 

 
 
Posjete knjižnicama promatraju se kroz fizičke posjete knjižnici metodom ručnog brojanja gdje 
se broje ili ulasci ili izlasci i to unutar dva reprezentativna radna tjedna u godini. 2020. godine 
broj fizičkih posjeta temeljio se na reprezentativnom tjednu u listopadu. 
Virtualne posjete uključuju vanjske individualne virtualne posjete mrežnim stranicama 
knjižnice i mrežnom katalogu knjižnice. Ne uključuju posjete stranicama društvenih mreža 
knjižnice. 
Broj virtualnih posjeta knjižnicama dvostruko je veći od fizičkih posjeta (Tablica 6.3) što se 
može tumačiti i činjenicom na zatvorenost knjižnica te epidemiološkim mjerama tijekom 2020.  
godine. Virtualnih posjeta bi zasigurno bilo i više, ali pojedine knjižnice nemaju instalirane 
alate za bilježenje virtualnih posjeta. Ukupan broj posjeta knjižnicama 2020. bio je upola manji 
od posjeta 2019. godine. 

Tablica 6.3. Usluge prema vrsti visokog učilišta u 2020. godini – posjete knjižnici 

Σ Σ/N Σ Σ/N

Sveučilište 40 74.027 1.851 3.023 76
Veleučilište 6 7.260 1.210 7 1
Visoke škole 3 260 87 0 0

Ukupno 49 81.547 1.664 3.030 62

N 
Inf. zahtjevi Bibliom. uslugeKnjižnice u 

visokim učilištima
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Analiza broja organiziranih edukacijskih radionica za korisnike i broja polaznika edukacijskih 
radionica za korisnike ukazuje da su knjižnice sastavnice Sveučilišta tijekom godine u prosjeku 
organizirale 2 radionice s prosječno 31 polaznikom. Od knjižnica veleučilišta samo je Knjižnica 
veleučilišta Vern zabilježila 3 održane radionice s ukupno 32 polaznika. Knjižnica visoke škole 
Edward Bernays  tijekom 2020. održala je 1 radionicu na kojoj je sudjelovalo 33 polaznika 
(Tablica 6.4). 

Tablica 6.4. Usluge prema vrsti visokog učilišta u 2020. godini – radionice održane u knjižnici 

 

Za razliku od ostalih pokazatelja usluga knjižnica 2020. godine, ukupan broj preuzetih jedinica 
sadržaja iz određenog elektroničkog izvora veći je više od tri puta od pokazatelja o 
preuzimanjima e-jedinica iz 2019. godine. Prosječno je po knjižnici Sveučilišta preuzeto 
130.159 jedinica iz elektroničkih izvora. Broj preuzimanja u knjižnicama veleučilišta i visokih 
škola, također je znatno porastao u odnosu na 2019. Knjižnice veleučilišta prosječno su preuzele 
96.430 e-sadržaja, a knjižnice visokih škola 11.353 jedinica e-sadržaja (Tablica 6.5.). 

Tablica 6.5. Usluge prema vrsti visokog učilišta u 2020. godini – preuzimanja 

 
 

 

Σ-Fizičke Σ/N Σ-Virtualne Σ/N Σ-Ukupno Σ/N

Sveučilište 40 690.969 17.274 1.523.237 38.081 2.214.206 55.355

Veleučilište 6 9.908 1.651 2.257 376 12.165 2.028

Visoke škole 3 2.594 865 228 76 2.822 941

Ukupno 49 703.471 14.357 1.525.722 31.137 2.229.193 45.494

Knjižnice u 
visokim učilištima

N 
Posjete

Σ Σ/N Σ Σ/N

Sveučilište 40 86 2 1.252 31

Veleučilište 6 3 0.5 32 5

Visoke škole 3 1 0.3 33 11

Ukupno 49 90 2 1.317 27

Knjižnice u 
visokim učilištima

N 
Radionice Polaznici radionica

Σ Σ/N

Sveučilište 40 5.206.347 130.159
Veleučilište 6 578.579 96.430
Visoke škole 3 34.059 11.353

Ukupno 49 5.818.985 118.755

Knjižnice u 
visokim učilištima

N 
Preuzete jednice
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E-izvori (Tablice 6.6-6.8) 

Nabava elektroničkih izvora za hrvatsku visokoškolsku zajednicu odvijala se na tri razine i to 
konzorcijski putem nacionalne licence čije se financiranje odvijalo iz Projekta e-Izvori i iz 
državnog proračuna, zatim proračuna Sveučilišta u Zagrebu te putem individualnih 
institucijskih pretplata (pojedine sastavnice Sveučilišta u Zagrebu i pojedina privatna visoka 
učilišta). 

Konzorcijskom pretplatom iz projekta e-izvori nabavljane su bibliografske i citatne baze 
podataka, baze podataka cjelovitog teksta te zbirke časopisa. Nabavljeni su, za hrvatsku 
akademsku i znanstvenu zajednicu najznačajniji izvori vrednovanja znanstvene produktivnosti, 
citatna kolekcija Clarivate Analytics-a (Web of Science Core Collection (WoSCC), Web of 
Science Citation Connection, Journal of Highly Cited Dana)) i  Elsevier-ova bibliografska i 
citatna baza podataka Scopus te značajne baze za istraživanje i usavršavanje, bibliografske baze 
i baze podataka s cjelovitim tekstom (APA PsycInfo, CAB Abstracts, Econlit, INSPEC, 
Evidence-Based Medicine Reviews (EBMR - integracija s Medline, ERIC i AGRICOLA), 
JSTOR, MathSciNet, RSC Gold, HeinOnline)) te zbirke časopisa (Annual Reviews, Springer 
Nature Complete Collection, Taylor & Francis Subject Collections, IOPscience extra, 
Cambridge Journals, Karger Journals, Wiley Online Library). 

Sredstvima iz državnog proračuna osigurane su zbirke e-časopisa IEEE/IET Electronic Library 
(IEL), Oxford Journals i Science Journals. 

Iz sredstava proračuna Sveučilišta u Zagrebu omogućena je dostupnost zbirkama e-časopisa i 

e-knjigama: ACS Journals, De Gruyter Journals, Emerald eBooks i "Emerald eJournals 

Premier, SAGE Premier, Lippincott Williams & Wilkins (LWW), Cambridge eBooks i British  
Medical Journals te bibliografskim disciplinarnim bazama podataka:  ATLA Religion Database, 
ATLA Serials Religion Collection, RILM Abstracts of Music Literature with Full Text i Statista. 
Također, omogućen je pristup i statističkoj citatnoj bazi Clarivate Analytics-a InCites 
(Benchmarking & Analytics) 

Za olakšano snalaženju u velikom broju znanstvenih izvora i informacija predplačena je iz 
sredstava e-Izvori platforma za objedinjeno pretraživanje elektronički dostupnih izvora EBSCO 
Discovery service (EDS). 

Tablicama 6.6 i 6.7 prikazan je broj naslova unutar pojedinih e-izvora nabavljenih za hrvatsku 
akademsku i znanstvenu zajednicu putem konzorcijske pretplate i pretplate Sveučilišta u 
Zagrebu za 2020. godinu. 

Tablica 6.6. Broj e-izvora nabavljen konzorcijskom pretplatom 
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Tablica 6.7. Broj e-izvora nabavljen pretplatom Sveučilišta u Zagrebu 

 

Preuzimanja cjelovitih tekstova iz pojedinih baza podataka i zbirki časopisa prikazana su 
Tablicom 6.8. Analiza prikazuje preuzimanja iz pojedinih e-izvora na nivou sveučilišta, a 
dostavljena je od strane izdavača elektroničkih izvora. 

Ako se preuzimanja Sveučilišta Zagreb iz pojedinih e-izvora uspoređuju s ukupnim 
preuzimanjima na nivou cjelokupnog konzorcija, može se primijetiti da je korištenost e-izvora 
u većini slučajeva vezana uz zagrebačko sveučilište. 
 
Tablica 6.8. Broj preuzimanja sadržaja cjelovitog teksta 

Konzorcijska pretplata

Baze podataka                                         
bibliografske, citatne i/ili cjelovitog teksta 

Broj e-izvora  
(naslova)

23

u njima e-knjige broj naslova 8.429
u njima e-časopisi (cjeloviti tekst) broj naslova 11.542

za 2020. godinu

Pretplata Sveučilište 
Zagreb

Baze podataka                                       
bibliografske, citatne i/ili cjelovitog teksta 

Broj e-izvora 
(naslova)

13

u njima e-knjige broj naslova 8.097
u njima e-časopisi (cjeloviti tekst) broj naslova 2.698

za 2020. godinu
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Pojedine sastavnice Sveučilišta kao i privatne znanstvene ustanove za svoje znanstvenike 
nabavljaju disciplinarne baze podataka i iz vlastitih sredstava. 

2.2. Fond knjižnica  

Knjižnična građa visokoškolskih knjižnica matične djelatnosti iz NSK prikazana je u Tablicama 
7.1. i 7.2. 

Ukupan fond knjižnične građe uključuje broj svezaka knjiga, svezaka časopisa, broj godišta 
novina, broj fizičkih jedinica audiovizualne građe, broj fizičkih jedinica elektroničke građe na 
prijenosnim medijima, broj ocjenskih radova te broj fizičkih jedinica ostale knjižnične građe. 

U tablicama je broj novina, audiovizualne građe i broj jedinica elektroničke građe priključen 
broju ostale građe. 

Prema iskazanim podacima visokoškolske knjižnice posjedovale su prosječno 62.656 jedinica 
knjižnične građe. Najveći dio fonda čine knjige, prosječno 43.676, što je 69,71%, udio časopisa 
u cjelokupnom fondu je 21,42%, tj. u prosjeku visokoškolske knjižnice imaju 13.418 svezaka 
časopisa, na ocjenske radove otpada 5,78 % (prosječno 3.620 jedinice građe) dok je ostale građe 
u knjižnicama bilo prosječno 1.942, što iznosi 3,1%. 

Sveučilište  Zagreb Konzorcij ukupno

Annual Reviews 1.903 4.363
Cambridge Journals 6.171 9.209
Evidence-Based Medicine Reviews (EBMR)* 2.818 7.067
HeinOnline 12.542 23.100
IEEE/IET Electronic Library (IEL) 81.411 103.825
IOPscience extra 4.597 13.618
JSTOR 154.978 209.907
Karger Journals 3.746 5.548
Nature 43.004 110.577
MathSciNet 20.156 22.213
Oxford Journals 43.593
RSC Gold 7.165 21.788
Science Journals 2.347 5.680
SciFinder-n 368 2.459
Scopus 234.757 273.302
Springer Nature Complete Collection 84.848 188.420
Taylor & Francis Subject Collections 50.748 76.782
Wiley Online Library 276.332 358.304

Web of Science Core Collection, Web of Science 
Citation Connection, Journal of Highly Cited Data 

882.988

Preuzimanja 2020. cjeloviti tekst
Konzorcijska pretplata
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Najveći broj knjižnične građe imale su knjižnice Sveučilišta. Prosječno je knjižnica Sveučilišta 
posjedovala ukupno 74.479 jedinica građe, od toga 52.052 su knjige, 16.350 časopisi, ocjenskih 
radova je bilo 3.848, dok se 2.229 jedinica odnosilo na ostalu građu. Fond knjižnične građe 
knjižnica veleučilišta više od pet puta je manji od knjižnica Sveučilišta. Knjižnice veleučilišta 
prosječno su posjedovale ukupno 13.941 jedinicu građe što je gotovo 6 puta više od prosječnog 
fonda knjižnica visokih škola. Kao i u knjižnicama Sveučilišta tako i u knjižnicama veleučilišta 
i visokih škola, najveći udio u građi čine knjige (Tablica 7.1). 

Tablica 7.1. Fond knjižnične građe prema vrsti i prema vrsti visokih učilišta -  ukupno 

 

Fond knjižnične građe visokoškolskih knjižnica u postocima prikazan je na Slici 1 

 

Promatrajući samo knjižni fond visokoškolskih knjižnica može se uočiti da je 25,12% knjiga u 
otvorenom pristupu. Knjižnice Sveučilišta imaju 23,1% građe u otvorenom pristupu, knjižnice 
veleučilišta imaju 98%, dok knjižnice visokih škola imaju svu knjižnu građu u otvorenom 
pristupu. Knjižnice fakulteta imaju u prosjeku i 780 primjeraka knjižne građe starije od 1850. 
Knjižnice veleučilišta i visokih škola ne posjeduju građu stariju od 1985. godine (Tablica 7.2). 

 

 

 

Knjižnice u 
visokim 

učilištima
N 

Σ     
Knjige

Σ/N
Σ  

Časopisi
Σ/N

Σ  
Ocjenski 

radovi 
Σ/N

Σ  Ostala 
građa

Σ/N Σ Ukupno Σ/N

Sveučilište 40 2.082.082 52.052 654.003 16.350 153.937 3.848 89.143 2.229 2.979.165 74.479

Veleučilište 6 52.042 8.673 2.990 498 22.733 3.788 5.881 980 83.646 13.941

Visoke škole 3 5.975 1.991 477 159 713 238 151 50 7.316 2.439

Ukupno 49 2.140.099 43.676 657.470 13.418 177.383 3.620 95.175 1.942 3.070.127 62.656

70%

22%

6% 2%

Slika 1. Fond knjižnične građe

Knjige

Časopisi

Ocjenski radovi

Ostala građa
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Tablica 7.2. Fond knjižnične građe prema vrsti i prema vrsti visokih učilišta – knjige 

 

2.3. Proračun i troškovi 

U analizu troškova visokoškolskih knjižnica matične djelatnosti NSK u 2020. godini uključena 
su izdvojena sredstva vezana uz nabavu knjižnične građe te troškovi izdvojeni za edukaciju 
djelatnika. Prema Sustavu troškovi nabave knjižnične građe obuhvaćaju troškove za nabavu 
tiskane građe, plaćanje licencija za pristup elektroničkim izvorima i troškovi uveza. Troškovi 
edukacije djelatnika uključuju troškove formalnog obrazovanja, kao i stručnog usavršavanja. 
Tijekom 2020. godine za nabavu knjižnične građe visokoškolskih knjižnica utrošeno je u 
prosjeku 102.775,78 kn, a za edukaciju djelatnika pojedine knjižnice prosječno je utrošeno 
svega 641,15 kn i to samo za djelatnike knjižnica fakulteta. Rezultat manjeg izdvajanja za 
edukaciju djelatnika može se pronaći u činjenici neodržavanja fizičkih stručnih skupova, 
edukacija i radionica. 
 
Tablica 8. Troškovi nabave knjižnične građe i edukacije visokih učilišta tijekom 2020. godine 

 

Za nabavu knjižnične građe knjižnicama sastavnicama sveučilišta izdvojeno je prosječno 
117.221,51 kn po knjižnici, veleučilišta su izdvojila za nabavu knjižnične građe upola manje, a 
za knjižnice visokih škola utrošeno je svega 2.873,83 kn po knjižnici. 

Σ           
Ukupno 
svezaka 

Σ/N

Σ                  
Od toga u 

otvorenom 
pristupu 

Σ/N

Σ                  
Od ukupnog 

broja svezaka - 
nastalih prije 

1850. 

Σ/N

Sveučilište 40 2.082.082 52.052 480.552 12.014 31.194 780

Veleučilište 6 52.042 8.673 51.000 8.500 0 0

Visoke škole 3 5.975 1.992 5.975 1.992 0 0

Ukupno 49 2.140.099 43.676 537.527 10.970 31.194 637

Knjižnice                     
u visokim učilištima

N 

Knjige

Σ- ukupno Σ/N Σ- ukupno Σ/N

Sveučilište 40 4.688.860,50 117.221,51 25.646 641,15

Veleučilište 6 338.531,46 56.421,91 0 0
Visoke škole 3 8.621,50 2.873,83 0 0

Ukupno 49 5.036.013,46 102.775,78 25.646 523,39

Knjižnice u visokim 
učilištima

N 
Troškovi nabave knjižnične 

građe (kn)
Troškovi edukacije (kn)
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2.4. Pristup i oprema 

Pristup i oprema u visokoškolskim knjižnicama u navedenim županijama, analizirani su na 
temelju podataka o radnom vremenu, broju sjedećih mjesta za korisnike, broju osobnih računala 
za korisnike te ukupnom prostoru kojim raspolaže knjižnica (Tablica 9.) 

Tablica 9. Pristup i oprema 2020. godine 

 

Pojedina visokoškolska knjižnica tijekom 2020. godine bila je otvorena korisnicima prosječno 
44 sati tjedno, posjedovala je 88 radnih mjesta za korisnike s prosječno 11 računala po knjižnici. 

Prosječna visokoškolska knjižnica raspolagala je s površinom od 552 m². 

Knjižnice Sveučilišta prosječno su radile 45 sati tjedno, knjižnice veleučilišta i visokih škola za 
korisnike su bile otvorene 40 i 41 sat. Knjižnice sastavnica Sveučilišta raspolažu s većim brojem 
mjesta, računalima za korisnike, a također površina pojedine knjižnice Sveučilišta veća je četiri 
i pol puta od veleučilišne knjižnice i preko 12 puta od prosječne knjižnice visoke škole. 

Promatrane visokoškolske knjižnice za svoje poslovanje koristile su knjižnične programe 
Aleph, Metel, ZaKi, Crolist i Kohu. Samo jedna knjižnica veleučilišta koristila je knjižnični 
program izvan navedenih (Tablica 10.). 

Tablica 10. Knjižnični programi u visokoškolskim knjižnicama prema vrsti visokog učilišta 
tijekom 2020. godine 

 

Knjižnični program Aleph najzastupljeniji je s 53%, za poslovanje. Koriste ga 24 knjižnice 
Sveučilišta i 2 veleučilišta. Knjižnični program Metel koristi 23% knjižnica, ZaKi koristi 14% 
knjižnica, knjižnični program Crolist i Koha koriste po 2 knjižice Sveučilišta. Sve tri knjižnice 
visokih škola koriste za poslovanje Metel. 

Σ- zbroj A=Σ/N Σ- zbroj A=Σ/N Σ- zbroj A=Σ/N Σ- zbroj A=Σ/N 

Sveučilište 40 1.784,50 45 4.157 104 508 13 26.035 651

Veleučilište 6 243,00 41 125 21 27 5 861 144

Visoke škole 3 120,00 40 39 13 25 8 156 52

Ukupno 49 2.147,50 44 4.321 88 560 11 27.052 552

Broj radnih mjesta Broj računala za korisnike
Površinaknjižničnog 

prostora m²Knjižnice u visokim 
učilištima

N 

Tjeno radno vrijeme 
(sati h)

Sveučilište 40 24 6 6 2 2 0

Veleučilište 6 2 2 1 0 0 1
Visoke škole 3 0 3 0 0 0 0

Ukupno 49 26 11 7 2 2 1

Crolist Koha Ostalo
Knjižnice u visokim 

učilištima
N Aleph METEL ZaKi
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2.5. Knjižnično osoblje 

Knjižnično osoblje promatrano je s obzirom na radno mjesto, prema postignutom 
knjižničarskom stručnom zvanju te brojnosti osoblja pojedinih knjižnica. 

Tablicom 11. prikazan je ukupan broj zaposlenika knjižnice prema radnom mjestu upisanom u 
ugovoru zaposlenika. Ukupan broj knjižničnog osoblja odnosi se na broj: pomoćnih knjižničara, 
knjižničara, diplomiranih knjižničara, viših knjižničara, knjižničarskih savjetnika te ostalog 
knjižničnog osoblja koje uključuje sistemske knjižničare i ostalo informatičko osoblje, stručne 
suradnike, pripravnike i osobe zaposlene na projektima i ostalo osoblje koje uključuje 
administrativno osoblje, spremačice, osobe na održavanju zgrade i sl. U ovu analizu nisu 
uključeni studenti i volonteri. 

Prema prikazanim podacima u visokoškolskim knjižnicama na području djelovanja matične 
službe NSK u 2020. godini bilo je zaposleno 194 djelatnika, od kojih je njih 169 knjižničarsko 
osoblje, odnosno 87% djelatnika je stručno knjižničarsko osoblje. Ostalih djelatnika bilo je 13% 
tj. njih 25. Najzastupljeniju skupinu djelatnika čine diplomirani knjižničari kojih je bilo 89, što 
je 53% od ukupnog stručnog knjižničarskog osoblja. Pomoćnih knjižničara je bilo 21%, 
knjižničara 11%, viših knjižničara 12%, a knjižničarskih savjetnika 4%. U knjižnicama 
sastavnicama Sveučilišta prosječno je zaposleno pet djelatnika, od kojih su dva diplomirana 
knjižničara. Knjižnice veleučilišta i visokih škola imaju približno jednak broj i strukturu 
zaposlenika tj. imaju uglavnom po 1 diplomiranog knjižničara, dok pokoje imaju i po jednog 
pomoćnog knjižničara. 

Tablica 11. Broj zaposlenika knjižnice prema radnom mjestu i vrsti visokog učilišta  

 
 
U Tablici 12. prikazan je broj osoblja knjižnice prema postignutim stručnim zvanjima u 
knjižnicama visokih učilišta. Primjetno je da u knjižnicama sastavnicama Sveučilišta postoje 
razlike između stručnih zvanja prema radnom mjestu i stvarno postignutim stručnim zvanjima. 
Naime, četiri je djelatnika s postignutim stručnim zvanjem knjižničarskog savjetnika koji ne 
rade na radnom mjestu knjižničarskog savjetnika, dok 7 djelatnika radi na stručnim radnim 
mjestima knjižničara i diplomiranog knjižničara koja ne odgovaraju njihovim postignutim 
stručnim zvanjima. 

 

Knjižnice u visokim 
učilištima

N 
Pomoćni 

knjižničari
Knjižničari

Diplomirani 
knjižničari

Viši 
knjižničari

Knjižničarski 
savjetnici

Ukupno 
knjižničarsko 

osoblje

Ostalo 
knjižnično 

osoblje

Ostalo 
osoblje

Ukupno 
knjižnično 

osoblje

Sveučilište 40 31 18 81 19 7 156 17 8 181

Veleučilište 6 2 0 6 1 0 9 0 0 9
Visoke škole 3 2 0 2 0 0 4 0 0 4

Ukupno 49 35 18 89 20 7 169 17 8 194
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Tablica 12. Broj osoblja knjižnice prema postignutom stručnom zvanju i vrsti visokog učilišta 

 

Kako bi se prikazalo stvarno stanje brojnosti zaposlenika po knjižnici, analizirana je učestalost 
knjižnica u odnosu na broj zaposlenika. Ustanovljeno je da najveći broj knjižnica ima 
zaposlenog jednog (34,7%) ili dva djelatnika (26,5%) (Tablica 13.). Knjižnice veleučilišta 
imaju jednog ili dva zaposlena knjižničara. Od knjižnica visokih škola 2 knjižnice imaju 1 
zaposlenog, a 1 knjižnica ima dva zaposlena djelatnika. Najveći broj djelatnika(11 i više) imaju 
najveće visokoškolske knjižnice iz sastavnica Sveučilišta, pa tako Knjižnica Filozofskog 
fakulteta ima 48 djelatnika, Knjižnica Pravnog fakulteta 17 djelatnika, Središnja medicinska 
knjižnica (Knjižnica Medicinskog fakulteta) 16 djelatnika, te Knjižnica Ekonomskog fakulteta 
11 djelatnika. 

Tablica 13. Distribucija broja zaposlenog osoblja u knjižnicama visokih učilišta u 2020. 
godini 

 

 

 

 

 

 

 

Knjižnice u 
visokim učilištima

N Pomoćni 
knjižničari Knjižničari

Diplomirani 
knjižničari

Viši 
knjižničari

Knjižničarski 
savjetnici

Ukupno 
knjižničara

Sveučilište 40 31 13 79 19 11 153

Veleučilište 6 2 0 6 1 0 9
Visoke škole 3 2 0 2 0 0 4

Ukupno 49 35 13 87 20 11 166

Broj % Broj % Broj % Broj %
1 12 30 3 50 2 66,7 17 34,7

2 9 22,5 3 50 1 33,3 13 26,5

3 6 15 0 0 0 0 6 12,2

4 5 12,5 0 0 0 0 5 10,2

5 4 10 0 0 0 0 4 8,2

11 i više 4 10 0 0 0 0 4 8,2

Ukupno knjižnica 40 100 6 100 3 100 49 100

SveučilišteBroj zaposlenika u 
knjižnicama

Veleučilište Visoke škole Sve knjižnice



 
 

 
22 

 

Tablica 14. Pokazatelji uspješnosti za visokoškolske knjižnice matične djelatnosti NSK 

 

Rezultat Knjižnica Rezultat Knjižnica

Postotak uspješnih međuknjižničnih 
posudbi 

27% Knjižnica Učiteljskog fakulteta 100% 18 knjižnica 

Prostor za korisnike po populaciji koju 
knjižnica treba uslužiti 

10
Knjižnica Veleučilišta u Velikoj 
Gorici

1.111
Knjižnica Filozofskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu

Osoblje po populaciji koju knjižnica treba uslužiti0,2 Knjižnica Zdravstvenog veleučilišta 8,8
Knjižnica Katoličkoga 
bogoslovnog fakulteta

Posudbe po populaciji koju knjižnica 
treba uslužiti

0
Knjižnica Fakulteta prometnih 
znanosti                               
Knjižnica  Studentskog centra

12,4 Knjižnica Veterinarskog fakulteta

Posjete knjižnici po populaciji koju 
knjižnica treba uslužiti

0

Središnja medicinska knjižnica                               
Knjižnica RRiF Visoke škole za 
financijski menadžment                                                   
Knjižnica Akademije dramske 
umjetnosti                             
Knjižnica Veleučilišta u Velikoj 
Gorici                                    
Knjižnica Studentskog centra u 
Zagrebu

294 Središnja stomatološka knjižnica

Korisničko pohađanje knjižničnih 
događanja po populaciji koju knjižnica 
treba uslužiti

0 40 knjižnica 1.181 Knjižnica Edward Bernays

Broj korisničkih pohađanja edukacije po 
populaciji koju knjižnica treba uslužiti

0 18 knjižnica 166 Knjižnica Geofizičkog odsjeka

Postotak dosegnute ciljane populacije 1%
Knjižnica Studentskog centra u 
Zagrebu

95% Knjižnica Agronomskog fakulteta

Trošak po aktivnom posuđivaču 256,41 kn
Knjižnica Veleučilišta u Velikoj 
Gorici

10.208,75 kn
Knjižnica Studentskog centra u 
Zagrebu

Broj sati stručnog usavršavanja 
knjižničnog osoblja  po članu knjižničnog 
osoblja

0 22 knjižnice 47 h
Knjižnica i čitaonica 
Kineziološkog fakulteta

Postotak institucionalnih sredstava 
dodijeljenih knjižnici

0,10%

Knjižnica Geofizičkog odsjeka                                
Središnja knjižnica za fiziku                                 
Središnja kemijska knjižnica                                
Središnja geografska knjižnica                                    
Središnja biološka knjižnica                                      
Središnja geološka knjižnica

3,30%
Knjižnica Filozofskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu

Učinkovitost

Mogućnosti i razvoj

Najmanji Najveći
Pokazatelji uspješnosti

Izvori, pristup i infrastruktura

Korištenje
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3. Neaktivne visokoškolske knjižnice i one koje nisu upisane u 
Upisnik knjižnica 

Upisnik knjižnica u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu Upisnik) sadrži temeljne podatke o 
svim knjižnicama u Republici Hrvatskoj, a vodi ga NSK u svrhu praćenja stanja u knjižničnoj 
djelatnosti19 

Sve knjižnice sastavnice Sveučilišta upisane su u Upisnik. Podaci u Upisniku za Knjižnicu 
bibliotečno – informacijskog centra (Knjižnica Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije) 
su nepotpuni. 

U Upisnik nije upisano osam visokoškolskih knjižnica upisanih u Sustav, i to pet knjižnica 
veleučilišta (dvije javne: Knjižnica Međimurskog veleučilišta i Knjižnica Zdravstvenog 
veleučilišta te tri privatne: Knjižnica Veleučilišta u Velikoj Gorici, Knjižnica Veleučilišta 
VERN i Knjižnica Veleučilišta Baltazar Zaprešić) i tri knjižnice visokih škola (dvije privatne 
knjižnice: Knjižnica Edward Bernays i Knjižnica RRiF Visoke škole za financijski menadžment 
te jedna javna knjižnica: Knjižnica Visokoga gospodarskog učilišta). 

Knjižnica VGUK je i jedina neaktivna knjižnica 2020. godine prema Sustavu. Proglašena je 
privremeno neaktivna zbog dugotrajnog porodiljnog dopusta zaposlene djelatnice. U vrijeme 
odsutnosti knjižničarke zaposlena je zamjena na 1 sat, pet dana u tjednu prema ugovoru o djelu. 
Početkom 2021. djelatnica Knjižnice vratila se s porodiljnog dopusta. 

Dvije visokoškolske knjižnice prestale su s radom, ali su još uvijek navedene u Upisniku 
knjižnica. Obje knjižnice su djelovale pri Agronomskom fakultetu: 
1. Agroekonomska knjižnica Zavoda za ekonomiku poljoprivrede i agrarnu sociologiju, Zavoda 
za upravu poljoprivrednog gospodarstva i Zavoda za marketing u poljoprivredi i  
2. Knjižnica Zavoda za mehanizaciju poljoprivrede. 

Tablica 15. prikazuje broj visokoškolskih knjižnica aktivnih i neaktivnih koje nisu upisane u 
Upisnik te ugašene knjižnice koje se još uvijek nalaze u Upisniku. 
 
Tablica 15. Broj visokoškolskih knjižnica koje nisu upisane u Upisnik 

 

                                                           
19 Upisnik knjižnica u Republici Hrvatskoj. Dostupno na: http://upisnik.nsk.hr/upisnik-knjiznica/ 

Broj  
knjižnica

DA/NE

Neaktivne 1 NE

Aktivne 7 NE
Ugašene 2 DA

Knjižnice u visokim učilištima

Upisane u Upisnik


