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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 središnje 
matične knjižnice Republike Hrvatske kao i 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). Sveučilišna matična razvojna služba djeluje pri Centru za 
razvoj knjižnica i knjižničarstva Hrvatskoga zavoda za knjižničarstvo temeljem Zakona o 
knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19, 98/19), Pravilnika o matičnoj djelatnosti i 
sustavu matičnih knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 81/2021) kao i ostalim knjižničnim 
propisima. 

Osnovni zadatak sveučilišne matične razvojne službe je unapređivanje i sustavno razvijanje 
knjižnične djelatnosti i knjižnica, a jedna od aktivnosti je koordinacija i nadzor unosa 
statističkih podataka knjižnica u Sustav jedinstvenog elektroničkog prikupljanja statističkih 
podataka o poslovanju knjižnica. 

U sustavu visokog obrazovanja prema pregledniku Ministarstva znanosti i obrazovanja u 
Republici Hrvatskoj trenutačno je aktivno 131 visoko učilište: 12 sveučilišta (od toga 9 javnih 
i 3 privatna sveučilišta) i 1 privatno sveučilište u osnivanju, 83 sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, 
Splitu, Osijeku i Rijeci (68 fakulteta, 6 umjetničkih akademija, 9 sveučilišnih odjela), 17 
veleučilišta (od toga 12 javnih i 5 privatnih veleučilišta) te 18 visokih škola (2 javne i 16 
privatnih visokih škola).1 Popis je dostupan u Prilogu. 

Na području djelatnosti matične službe za visokoškolske knjižnice u nadležnosti sveučilišne 
matične knjižnice iz NSK poslovala su 2021. godine 54 visoka učilišta, što je 41% od svih 
visokih učilišta na teritoriju Republike Hrvatske. Javnih visokih učilišta na području 
nadležnosti sveučilišne matične knjižnice iz NSK djeluje njih 41, a privatnih je 13 (Tablica 1.). 

                                                           
1Ustanove iz sustava visokog obrazovanja MZO. Posljednja promjena 15. 6. 2022. Dostupno na: 
http://mzos.hr/dbApp/pregled.aspx?offset=0&appName=ustanove_VU. Pristupljeno: lipanj 2022 
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Tablica 1. Visoka 
učilišta prema tipu 

na području 
djelovanja 

sveučilišne matične 
razvojne službe NSK  

 
 
 
 
 
 
 

*Fakulteti, akademije i nenastavna sastavnica Studentski centar u Zagrebu 

Sastavnice Sveučilišta u Zagrebu2 (u daljnjem tekstu Sveučilište), najvećeg hrvatskog javnog 
sveučilišnog središta, su znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavne sastavnice (fakulteti i 
akademije) te nenastavne sastavnice (knjižnice, ostale sastavnice te ustrojbene jedinice 
Sveučilišta). 
U znanstveno-nastavne sastavnice Sveučilišta uključen je 31 fakultet (Agronomski fakultet, 
Arhitektonski fakultet, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Ekonomski fakultet, Fakultet 
elektrotehnike i računarstva, Fakultet filozofije i religijskih znanosti (FFRZ)3, Fakultet 
hrvatskih studija4, 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) i 3 umjetničko-nastavne 
sastavnice (Akademija dramske umjetnosti, Akademija likovnih umjetnosti i Muzička 
akademija). U nenastavne sastavnice uključene su knjižnice nastavanih sastavnica te ostale 
nenastavane i ustrojbene jedinice od kojih je u ovu analizu uključena nenastavna sastavnica 
Studentski centar u Zagrebu s Knjižnicom. Izdvojen je još jedan sveučilišni centar (Sveučilišni 
centar  za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik5) koji za sad još nije dobio status 
sastavnice Sveučilišta u Zagrebu i za sada još nema knjižnicu. 

                                                           
2Sastavnice Sveučilišta u Zagrebu. Dostupno na: http://www.unizg.hr/o-sveucilistu/dokumenti-i-javnost-
informacija/propisi/statuti-sastavnica-sveucilista-u-zagrebu/ . Pristupljeno: svibanj 2022. 
3FFRZ postao je 34. sastavnica Sveučilišta u Zagrebu 29. srpnja 2016. sukladno Ugovoru o položaju i djelovanju FFRZ u 
sastavu Sveučilišta. 
4Fakultet hrvatskih studija postao je sastavnica Sveučilišta u Zagrebu 2019. godine 
5Sveučilišni centar za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik osnovan je odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu 17. 01. 
2017. godine, dobio je  status ustrojbene jedinice u okviru Sveučilišta, ali još nije postao sastavnica Sveučilišta. Dostupno na: 
https://www.tfmvi.hr/o-centru/centar-danas/. Pristupljeno: svibanj 2022. 

Visoka učilišta županija (Grad Zagreb, Karlovačka, 
Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska, 

Međimurska, Sisačko-moslavačka, Varaždinska i 
Zagrebačka)

54

Javna visoka učilišta 41
Sastavnice Sveučilišta u Zagrebu* 35

Javno veleučilište 5
Javne visoke škole 1

Privatna visoka učilišta 13
Privatna veleučilišta 3

Privatne visoke škole 10
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Sveučilište ima 41 visokoškolsku knjižnicu koje čine Sveučilišni knjižnični sustav. Sve 
sastavnice imaju svoje knjižnice, u Dubrovniku je još Knjižnica PSD u Dubrovniku 
Poslijediplomskog središta Dubrovnik Sveučilišta u Zagrebu, kao ustrojbena jedinica 
Sveučilišta.6 Središnja knjižnica Sveučilišta u Zagrebu je Nacionalna i sveučilišna knjižnica u 
Zagrebu koja je samostalna institucija.7 

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

Na promatranom području djeluje 5 javnih i 3 privatna veleučilišta. Javna veleučilišta: 
Međimursko veleučilište u Čakovcu smješteno u Međimurskoj županiji, Veleučilište u 
Karlovcu je iz Karlovačke županije, Veleučilište Hrvatsko Zagorje Krapina pripada Krapinsko 
zagorskoj županiji, Tehničko veleučilište u Zagrebu i Zdravstveno veleučilište u Zagrebu su iz  
Grada Zagreba. Tehničko veleučilište u Zagrebu8 i Veleučilište Hrvatsko Zagorje Krapina9 za 
sada nemaju svoju vlastitu knjižnicu. 

Tri privatna veleučilišta koja posluju na području promatranih županija su: Veleučilište Velika 
Gorica i Veleučilište Baltazar Zaprešić iz Zagrebačke županije sa svojim knjižnicama te 
Poslovno veleučilište Zagreb10 s područja Grada Zagreba koje nema svoju vlastitu knjižnicu. 
Veleučilište VERN koje je 2020. bilo uključeno u analizu, 2021. je preraslo u sveučilište 
VERN.11 

Matičnoj razvojnoj službi NSK za visokoškolske knjižnice pripada i 1 javna visoka škola sa 
svojom knjižnicom (Visoko gospodarsko učilište u Križevcima (VGUK)) iz županije 
Koprivničko-križevačke i 3 privatne visoke škole u Gradu Zagrebu s knjižnicama (Europska 
poslovna škola Zagreb s Knjižnicom Educati grupe Zrinski, Edward Bernays-visoka škola za 
komunikacijski menadžment i RRiF Visoka škola za financijski menadžment) te 6 privatnih 
visokih škola koje još nisu osnovale knjižnice. Jedna od njih je iz Zagrebačke županije, a to je 
Visoka škola Ivanić-Grad.12 Sve ostale visoke škole nalaze se u Gradu Zagrebu. 

                                                           
6Ustrojbene jedinice Sveučilišta u Zagrebu. Dostupno na: http://www.unizg.hr/o-sveucilistu/sastavnice-sveucilista/ustrojbene-
jedinice/. Pristupljeno: svibanj 2022.  
7Knjižnice Sveučilišta u Zagrebu. Dostupno na: http://www.unizg.hr/o-sveucilistu/sastavnice-sveucilista/knjiznice/. 
Pristupljeno: svibanj 2022.   
8Tehničko veleučilište je sklopilo ugovor o korištenju knjižnice Fakulteta elektrotehnike i računarstva. (prema Sustavu 
jedinstvenog elektroničkog prikupljanja statističkih podataka o poslovanju knjižnica). 
9Veleučilište 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). 
10Poslovno veleučilište Zagreb je sklopilo ugovor o korištenju knjižnice Pučkog otvorenog učilišta Zagreb. Dostupno na: 
https://pvzg.hr/knjiznica/. 
112021. 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. Povijest i razvoj Sveučilište VERN. Dostupno na:  
https://vern.hr/o-vernu/povijest-i-razvoj/. Pristupljeno: svibanj 2022. 
12Studenti Visoke škole Ivanić-Grad koriste usluge Gradske knjižnice Ivanić-Grad prema ugovoru dviju ustanova. Dostupno 
na: https://vsig.hr/web/knjiznica/. Pristupljeno: svibanj 2022. 
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Privatne visoke škole koje nemaju svoje knjižnice ili imaju knjižnice, ali nisu još uvedene u 
Upisnik knjižnica RH niti u sustav Statističkih podataka o knjižnicama su: Effectus 
poduzetnički studiji - visoko učilište, Visoka škola za informacijske tehnologije u Zagrebu, 
Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld,13 Zagrebačka škola 
ekonomije i managementa.14 Knjižnična djelatnost za potrebe nastave, znanstvenog i stručnog 
rada upisana je u Statut Visokoga učilišta Algebra,15 ali knjižnica još nije zavedena u Sustavu 
jedinstvenog elektroničkog prikupljanja statističkih podataka o poslovanju knjižnica niti u 
Upisnik knjižnica RH. Ugovor Visokoga učilišta Algebra s Knjižnicom Fakulteta 
elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu raskinut je 31. ožujka 2021. godine. 

2. Visokoškolske knjižnice u 2021. godini 

Na području Republike Hrvatske tijekom 2021. godine prema Sustavu jedinstvenog 
elektroničkog prikupljanja statističkih podataka o poslovanju knjižnica (u daljnjem tekstu 
Sustav) djelovale su ukupno 102 visokoškolske, sveučilišne i znanstvene knjižnice, od toga je 
91 visokoškolska knjižnica. Na području promatranih 8 županija u 2021. godini poslovalo je 
49 visokoškolskih knjižnica i sve su bile aktivne16 (Tablica 2.). 

Tablica 2. Visokoškolske knjižnice (administrativne jedinice17) u 2021. godini 

Na području Grada Zagreba 
poslovala je 41 visokoškolska 
knjižnica, Varaždinska i 
Zagrebačka županija imaju po 
dvije visokoškolske knjižnice, 
a Karlovačka, Koprivničko-
križevačka, Međimurska i 
Sisačko-moslavačka županija 
imaju po jednu visokoškolsku 
knjižnicu. 

Na području Krapinsko-zagorske županije djeluje jedno visoko učilište koje još nije osnovalo 
svoju knjižnicu. 

                                                           
13 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. Dostupno na: https://www.libertas.hr/novosti/vsmod-dag-hammarksjold-postaje-dio-sveucilista-
libertas/. Preuzeto: svibanj 2022. 
14 Zagrebačka škola ekonomije i managementa je sklopila ugovor o korištenju Knjižnice „Juraj Habdelić“ (prema Sustavu). 
15 Visoko učilište Algebra. Knjižnica i čitaonica. Dostupno na: https://www.algebra.hr/visoko-uciliste/kampus/knjiznica-i-
citaonica/. Pristupljeno: svibanj 2022. 
16 Sustavu jedinstvenog elektroničkog prikupljanja statističkih podataka o poslovanju knjižnica. Dostupno na Portalu matične 
djelatnosti NSK. Dostupno Na: http://maticna.nsk.hr/statistika/; https://hk.nsk.hr/. Pristupljeno: svibanj 2022. 
17 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/). 

ŽUPANIJA Broj visokoškolskih knjižnica Aktivne

Grad Zagreb 41 DA
Karlovačka 1 DA

Koprivničko-križevačka 1 DA
Krapinsko-zagorska 0  -

Međimurska 1 DA
Sisačko-moslavačka 1 DA

Varaždinska 2 DA
Zagrebačka 2 DA

Ukupno 49  49
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Sveučilište ima 40 visokoškolskih knjižnica. U Gradu Zagrebu nalazi se 37 knjižnica, a tri 
knjižnice sastavnice Sveučilišta se nalaze izvan Grada Zagreba. Knjižnica Fakulteta 
organizacije i informatike i Knjižnica Geotehničkog fakulteta nalaze se u Varaždinskoj 
županiji, a Knjižnica Metalurškog fakulteta u Sisačko-moslavačkoj županiji. 

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

Na Medicinskom fakultetu djeluju dvije knjižnice: Središnja medicinska knjižnica i Knjižnica 
„Andrija Štampar“18. Podružnice Središnje medicinske knjižnice su Medicinska knjižnica 
Rebro i Knjižnica 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. 

Osnivači svih knjižnica sastavnica Sveučilišta su javne ustanove, osim Knjižnice „Juraj 
Habdelić“ koja ima poseban status u sveučilišnom sustavu. Istovremeno je u vlasništvu 
Hrvatske pokrajine Družbe Isusove i djeluje kao samostalna vjerska zajednica, a također je i 
nesamostalna ustrojbena jedinica Fakulteta filozofije i religijskih znanosti (FFRZ).19 Prema 
Sustavu njen osnivač je privatna ustanova, a upisana je kao samostalna knjižnica. 

Na području Grada Zagreba posluje i Knjižnica Zdravstvenog veleučilišta čiji je osnivač javna 
ustanova te tri knjižnice visokih škola u privatnom vlasništvu (Knjižnica Edward Bernays, 
Knjižnica Educati grupe Zrinski Europske poslovne škole Zagreb i Knjižnica RRiF Visoke 
škole za financijski menadžment). 

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. 

                                                           
18 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. 
19Povijest Fakulteta filozofije i religijskih znanosti. Dostupno na: https://www.ffrz.unizg.hr/naslovnica/fakul/povijest-
fakulteta/. Pristupljeno: svibanj 2022.  
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Knjižnica Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima u Koprivničko-križevačkoj županiji 
posluje u okviru javne ustanove. 

Prikaz visokoškolskih knjižnica prema vrsti visokog učilišta matične ustanove i županijama u 
2021. godini nalazi se u Tablici 3. 

Tablica 3. Visokoškolske knjižnice prema vrsti visokog učilišta matične ustanove i županijama 
u 2021. godini 

 

Statistički podatci o poslovanju visokoškolskih knjižnica za 2021. godinu dostupni su za sve 
aktivne knjižnice, njih 49 navedenih u Tablici 4. Visokoškolske knjižnice aktivne u 2021. godini. 

 

Javne Privatne Javne Privatne Javne Privatne Javne Privatne
Grad Zagreb 36 1 1 3 37 4 41
Zagrebačka 2 0 2 2
Karlovačka 1 0 1 1

Koprivničko-križevačka 1 1 0 1
Krapinsko-zagorska 0 0 0

Međimurska 1 1 0 1
Sisačko-moslavačka 1 1 0 1

Varaždinska 2 2 0 2

UKUPNO 39 1 3 2 1 3 42 7 49

KNJIŽNICE
Županije Sveučilište Veleučilište Visoke škole Ukupno

Sveukupno
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Naziv knjižnice Županija

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

41. Knjižnica Međimurskog veleučilišta u Čakovcu Međimurska
42. Knjižnica Veleučilišta u Karlovcu Karlovačka
43. Knjižnica Veleučilišta Velika Gorica Zagrebačka
44. Knjižnica Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu Grad Zagreb
45. Veleučilište Baltazar Zaprešić Zagrebačka

46. Visoko gospodarsko učilište u Križevcima Koprivničko-križevačka
47. Knjižnica Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment Grad Zagreb
48. Knjižnica EDUCATI grupe Zrinski  Europska poslovna škola Zagreb Grad Zagreb
49. Knjižnica RRiF Visoke škole za financijski menadžment Grad Zagreb

VELEUČILIŠTE

VISOKE ŠKOLE

Redni br.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
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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) i kroz cijelu 2021. nastavili su se slični ograničavajući uvjeti u 
poslovanju knjižnica koji su se očitovali 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. godinu, a također i pojedini 
pokazatelji za 2021. niži su od pokazatelja od 2019., a u pojedinim kategorijama niži su i od 
2020. godine20. Za Sustav je uobičajena praksa prikupljanje statističkih podataka uzorkovanjem 
u proljetnom i jesenskom roku. Prvi tjedan uzorkovanja trajao je od ponedjeljka 26. do petka 
30., travnja21, a drugi tjedan uzorkovanja statističkih podataka provodio se od ponedjeljka 22. 
do petka 26., odnosno do subote 27. studenoga 2021., za one knjižnice koje su otvorene svojim 
korisnicima subotom.22 

Usluge i korištenje usluga visokoškolskih knjižnica matične djelatnosti sveučilišne matične 
razvojne knjižnice NSK prikazane su analizom korisnika, analizom usluga te dostupnošću i 
preuzimanjima e-izvora. 

U okviru usluga i korištenja usluga visokoškolskih knjižnica analizirani su korisnici (aktivni 
korisnici i aktivni posuđivači, prikazani Tablicom 5.) te usluge od kojih su analizirane posudba 
i međuknjižnična posudba (Tablica 6.1.), riješeni informacijski zahtjevi i izrađene 
bibliometrijske analize (Tablica 6.2.), posjete knjižnici (Tablica 6.3.) te održavanje radionica 
(Tablica 6.4) i analiza ukupnog broja preuzetih jedinica sadržaja iz određenog elektroničkog 
izvora (Tablica 6.5). 

Korisnici 

Korisnici visokoškolskih knjižnica u nadležnosti matične razvojne službe za visokoškolske 
knjižnice iz NSK promatrani su kroz aktivne korisnike23 i aktivne posuđivače24 (Tablica 5). 

                                                           
20Pokazatelji 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, za 2020. iz: Mitrović, G Analiza 
visokoškolskih knjižnica u sustavu sveučilišne matične djelatnosti Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu: za 2020.. 
godinu. Dostupno na: Portal matične djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatsko http://maticna.nsk.hr/statistika/hrvatske-
knjiznice-u-brojkama/analiza-stanja-knjiznica/ . 
21Knjižnična statistika: 1. tjedan uzorkovanja u 2021. godini. 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). 
Dostupno na: http://maticna.nsk.hr/novosti/knjiznicna-statistika-1-uzorkovanje-u-2021-godini/. Pristupljeno: svibanj 2022. 
22Knjižnična statistika: 2. tjedan uzorkovanja u 2021. godini. Dostupno na: http://maticna.nsk.hr/novosti/drugi-tjedan-
uzorkovanja-statistickih-podataka/. Pristupljeno: svibanj 2022. 
23Aktivni 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. 
24Aktivni 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. 
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Tijekom 2021. godine ukupno su knjižnice imale 74.494 aktivnih korisnika što je u prosjeku 
1.520 aktivnih korisnika po knjižnici. Aktivnih posuđivača bilo je 29.977, prosječno 612 
posuđivača po knjižnici. Povećanje aktivnih korisnika 2021. godine u odnosu na 2020. je 3,5%, 
dok je broj aktivnih posuđivača u 2021. smanjen za 13,9%. 

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

Od ukupnog broja aktivnih korisnika najveća populacija korisnika su studenti, u prosjeku njih, 
2.690, 198 je zaposlenika, a vanjskih korisnika je prosječno bilo 102, kojih je bilo gotovo 
trostruko više u odnosu na 2020. kada ih je bilo 38, a također je i broj zaposlenika i studenata 
značajno porastao. 

U knjižnicama sastavnicama Sveučilišta aktivnih korisnika prosječno je bilo 1.710. Najbrojniji 
su studenti, u prosjeku njih 1.506, prosječan broj aktivnih korisnika iz skupine zaposlenika bilo 
je 126, a iz skupine vanjskih korisnika 78. Ukupan broj aktivnih korisnika iz populacije vanjskih 
korisnika gotovo je duplo porastao u odnosu na proteklu 2020. godinu, tj. prosječno je bilo 102 
aktivna korisnika i to 78 u sastavnicama Sveučilišta, veleučilišta su prosječno imala 6 aktivnih 
korisnika, a visoke škole su imale prosječno 18 aktivnih korisnika po knjižnici iz skupine 
vanjskih korisnika, što je 6 puta više od prethodne 2020. godine. Prosječan broj aktivnih 
posuđivača po knjižnici Sveučilišta bio je 683. 

Knjižnice veleučilišta u prosjeku su imale ukupno 972 aktivna korisnika, od kojih je studenata 
bilo 925 što predstavlja 95% populacije aktivnih korisnika knjižnica veleučilišta, zaposlenika 
41, a vanjskih korisnika 6. Knjižnice veleučilišta prosječno su imale 409 aktivnih posuđivača. 

U odnosu na knjižnice Sveučilišta i veleučilišta, knjižnice visokih škola imale su najmanje 
korisnika i posuđivača. Četiri knjižnice visokih škola imale su prosječno 309 aktivnih korisnika 
(31 iz skupine zaposlenika, 259 studenata i 18 vanjskih korisnika). Aktivnih posuđivača po 
knjižnici visoke škole bilo je 152. 

Tablica 5. Broj korisnika visokoškolskih knjižnica prema kategoriji i vrsti visokog učilišta u 
2021. godini 

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

 

Σ 
Zaposlenici

Σ/N
Σ 

Studenti
Σ/N

Σ Vanjski 
korisnici

Σ/N
Σ 

Ukupno
Σ/N

Σ 
Ukupno

Σ/N

Sveučilište 40 5.025 126 60.247 1.506 3.128 78 68.400 1.710 27.324 683
Veleučilišta 5 205 41 4.623 925 31 6 4.859 972 2.045 409
Visoke škole 4 123 31 1.035 259 77 18 1.235 309 608 152

Ukupno 49 5.353 198 65.905 2.690 3.236 102 74.494 1.520 29.977 612

Knjižnice u 
visokim učilištima

N
Aktivni korisnici Aktivni posuđivaći
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Usluge  

Prema Sustavu, korištenost usluga knjižnica raspoređena je na posudbu i međuknjižničnu 
posudbu i elektroničku dostavu dokumenata u izvještajnom razdoblju (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.). 

Usluga Posudba uključuje broj posudbi u knjižnici i broj posudbi izvan knjižnice, te analizu 
usluge Međuknjižnična posudba i elektronička dostava dokumenata koja sadrži broj riješenih 
zahtjeva primljenih od drugih knjižnica, broj riješenih zahtjeva upućenih drugim knjižnicama 
te broj riješenih zahtjeva za elektronički dostavljenim dokumentima25 (Tablica 6.1). 

Tablica 6.1. Usluge prema vrsti visokog učilišta u 2021. godini – posudba 

Knjižnice u visokim 
učilištima 

N Posudba 
Međuknjižnična 

posudba* 

Σ  Σ/N Σ  Σ/N 

Sveučilište 40 154.309 3.887 5.295 132 
Veleučilišta 5 5.039 1.008 147 29 
Visoke škole 4 970 243 22 6 

Ukupno 49 160.318 3.272 5.464 112 

*Odnosi se na ukupno riješene zahtjeve međuknjižnične posudbe i elektronički dostavljenih dokumenata u 

izvještajnom razdoblju.  

Analizirajući usluge prema vrsti visokog učilišta, knjižnice sastavnica Sveučilišta imaju najveći 
prosječan broj posudbi i riješenih zahtjeva za međuknjižničnom posudbom po knjižnici kao što 
je bilo i proteklih godina. Za razliku od 2020. godine kada knjižnice veleučilišta i visokih škola 
nisu imale zabilježen niti jedan zahtjev za međuknjižničnom posudbom, 2021. godine knjižnice 
veleučilišta riješile su prosječno 29 zahtjeva po knjižnici, a od knjižnice visokih škola Knjižnica 
VGUK riješila je 22 zahtjeva. 

Ukupan broj riješenih informacijskih zahtjeva u izvještajnom razdoblju uključuje broj općih 
upita i informacijsko-referalnih usluga i broj tematskih pretraživanja. Ukupan broj 
bibliometrijskih usluga u izvještajnom razdoblju ubraja izrađene potvrde za potrebe 
znanstveno-nastavnog osoblja matične ustanove u svrhu izbora u zvanje te broj ostalih 

                                                           
25Elektronička dostava dokumenata (posredovano) je elektronički prijenos dokumenta ili dijela dokumenta iz zbirke knjižnice 
korisniku, ali posredovano knjižničnim osobljem. Posredovani elektronički prijenos dokumenata odnosi se npr. na dostavu 
članaka iz baza podataka ili građe digitalizirane/skenirane na zahtjev korisnika. Upute za unos u sustav jedinstvenog 
elektroničkog prikupljanja statističkih podataka o poslovanju knjižnica za sveučilišne, visokoškolske, specijalne i znanstvene 
knjižnice. str 18. 
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bibliometrijskih potvrda (npr. bibliometrijske analize za potrebe prijave projekata, 
reakreditacije ustanove, prijava doktorata itd.) (Tablica 6.2). Informacijskih zahtjeva najviše su 
riješile knjižnice sastavnice Sveučilišta, u prosjeku su riješile 1.536 informacijskih upita. 
Knjižnice visokih škola i ovdje imaju puno manji broj riješenih zahtjeva po knjižnici, njih 125, 
dok su se knjižnice veleučilišta približile knjižnicama sastavnicama Sveučilišta po broju 
riješenih informacijskih zahtjeva. 

Zahtjeve za biblometrijskim uslugama rješavale su uglavnom fakultetske knjižnice. Tijekom 
2021. riješeno je 57 zahtjeva za izradom potvrda i bibliometrijskih analiza po knjižnici 
fakulteta. U knjižnicama visokih škola, bibliometrijske analize i potvrde nisu se ni ove godine 
izrađivale. Potvrde za potrebe napredovanja u zvanja znanstveno-nastavnog osoblja veleučilišta 
izrađivale su samo Knjižnica Zdravstvenog veleučilišta, Knjižnica Međimurskog veleučilišta u 
Čakovcu i Knjižnica Veleučilišta u Karlovcu. 

Tablica 6.2. Usluge prema vrsti visokog učilišta u 2021. 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. U 2021. godini 
broj fizičkih posjeta temeljio se na uzorkovanju statističkih podataka u oba reprezentativna 
tjedna, u travnju i listopadu, za razliku od 2020. kada se zbog epidemioloških prilika u zemlji 
uzorkovanje provodilo samo u okviru jednog reprezentativnog tjedna u listopadu.26 Broj posjeta 
knjižnicama prikazan je Tablicom 6.3. 

Tablica 6.3. Usluge prema vrsti visokog učilišta u 2021. godini – posjete knjižnici 

 

                                                           
26Uzorkovanje u 2020. godini: 26.-30., 31.10. Dostupno na: http://maticna.nsk.hr/novosti/uzorkovanje-u-2020-godini-26-30-
31-10/. Pristupljeno: lipanj 2022. 

Σ Σ/N Σ Σ/N

Sveučilište 40 61.447 1.536 2.282 57
Veleučilišta 5 7.172 1.434 9 2

Visoke škole 4 498 125 0 0

Ukupno 49 69.117 1.411 2.291 47

Knjižnice u visokim 
učilištima

N
Inform. zahtjevi Bibliometrijske usluge

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

Sveučilište 40 412.701 10.318 2.226.007 55.650 2.638.708 65.968
Veleučilišta 5 8.869 1.774 2.385 477 11.254 2.251

Visoke škole 4 3.184 796 734 184 3.918 980

Ukupno 49 424.754 8.668 2.229.126 45.492 2.653.880 54.161

Knjižnice u visokim učilištima
N

POSJETE
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Virtualne posjete uključuju vanjske individualne virtualne posjete mrežnim stranicama 
knjižnice i mrežnom katalogu knjižnice. Ne uključuju posjete stranicama društvenih mreža 
knjižnice. 
Prosječan broj virtualnih posjeta po knjižnicama peterostruko je veći od fizičkih posjeta 
(Tablica 6.3) što se može tumačiti i činjenicom na zatvorenost knjižnica te epidemiološkim 
mjerama tijekom 2020. godine, a što se nastavilo i u 2021. godini. Virtualnih posjeta bi 
zasigurno bilo i više, ali pojedine knjižnice još uvijek nemaju instalirane alate za bilježenje 
virtualnih posjeta. Broj fizičkih posjeta 2021. još se smanjio u odnosu na 2020., a broj virtualnih 
posjeta još je veći. Ukupan prosječan broj fizičkih posjeta 2021. iznosio je 8.668 po knjižnici 
visokih učilišta, dok je virtualnih posjeta prosječno bilo 45.492. 

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 3 radionice s prosječno 56 polaznikom. 

Tijekom 2021. godine knjižnice veleučilišta nisu organizirale radionice za korisnike, a knjižnice 
visokih škola ukupno su organizirale 5 radionica i to Knjižnica visoke škole Edward Bernays 
organizirala je tijekom godine 4 radionice, a Knjižnica VGUK organizirala je 1 radionicu. 
Ukupno je radionice pratilo 158 posjetitelja (Tablica 6.4). 

Tijekom 2021. ukupno je broj polaznika radionica bio skoro dvostruko veći od 2020. godine, 
također je ukupno održan i veći broj radionica. Tijekom 2021. godine uglavnom su se provodile 
virtualne edukacijske radionice kojima je mogao prisustvovati veći broj polaznika. 

Tablica 6.4. Usluge prema vrsti visokog učilišta u 2021. godini – radionice održane u knjižnici 

 
 
Sljedeći analizirani pokazatelj usluga knjižnica odnosi se na ukupan broj preuzetih jedinica 
sadržaja iz određenog elektroničkog izvora u izvještajnom razdoblju27 koji objedinjuje broj 
preuzimanja digitalizirane građe i/ili one nastale u izvorno digitalnom obliku i broj preuzimanja 
iz institucionalno i individualno pretplaćenih elektroničkih izvora (Tablica 6.5) . 

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

                                                           
27Upute za unos statističkih podataka o poslovanju sveučilišnih, visokoškolskih, znanstvenih i specijalnih knjižnica. Dostupno 
na:  http://maticna.nsk.hr/wp-content/uploads/2022/01/Upute-za-unos-statistickih-podataka-2021-12-22.pdf, str. 22 

Σ Σ/N Σ Σ/N

Sveučilište 40 119 3 2.249 56
Veleučilišta 5 0 0 0 0

Visoke škole 4 5 1 158 40

Ukupno 49 124 3 2.407 48

Knjižnice u visokim 
učilištima

N
Radionice Polaznici radionica
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Ukupan broj preuzetih jedinica sadržaja iz određenog elektroničkog izvora povećao se u 2021. 
godini u odnosu i na 2019. i na 2020. godinu. Jedan od razloga povećanja preuzimanja sadržaja 
iz elektroničkih izvora može se vezati i uz sve veće prihvaćanje otvorene znanosti i otvorenog 
pristupa digitaliziranim sadržajima unutar institucijskih repozitorija. Naročito je povećan broj 
preuzimanja digitaliziranih sadržaja iz institucijskih repozitorija visokih škola. 

E-izvori 

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 kao i privatne znanstvene ustanove za 
svoje znanstvenike nabavljaju disciplinarne baze podataka i iz vlastitih sredstava. 

Putem nacionalne licence 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. Sredstvima iz državnog proračuna osigurane su pojedine 
zbirke e-časopisa, a iz sredstava proračuna Sveučilišta u Zagrebu omogućena je dostupnost 
zbirkama e-časopisa i e-knjigama. Za olakšano snalaženju u velikom broju znanstvenih izvora 
i informacija pretplaćena je iz sredstava e-Izvori platforma za objedinjeno pretraživanje 
elektronički dostupnih izvora EBSCO Discovery service (EDS). 

2.2. Fond knjižnica 

Knjižnična građa visokoškolskih knjižnica matične djelatnosti iz NSK prikazana je u Tablicama 
7.1. do  7.3 te Slikom 1. 

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. 

Σ - digitalizirana 
građa Σ/N

Σ - instituc. i individ. 
pretplaćenih izvora Σ/N Σ - Ukupno Σ/N

Sveučilište 40 5.250.043 131.251 92.108 1.880 5.342.151 133.553

Veleučilišta 5 676.005 135.201 212 35 676.217 135.243

Visoke škole 4 68.595 17.148 0 0 68.595 17.149

Ukupno 49 5.994.643 122.340 92.320 1.884 6.086.963 124.224

Knjižnice u visokim 
učilištima

N
Preuzete jedinice elektroničke građe 
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U tablici je broj novina, audiovizualne građe i broj jedinica elektroničke građe priključen broju 
ostale građe (Tablica 7.1) 

Najveći broj knjižnične građe imale su knjižnice Sveučilišta. Prosječno je knjižnica Sveučilišta 
posjedovala ukupno 76.639 jedinica građe, od toga 52.530 su knjige, 18.035 svesci časopisa, 
ocjenskih radova je bilo 3.699, dok se 2.374 jedinica odnosilo na ostalu građu. Fond knjižnične 
građe knjižnica veleučilišta skoro je šest puta manji od knjižnica Sveučilišta. Knjižnice 
veleučilišta prosječno su posjedovale ukupno 13.571 jedinicu građe što je dva i pol 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. Fond knjižnične građe prema vrsti građe i prema vrsti visokih učilišta  

 

*Ostala građa se: broj novina, audiovizualne građe i broj jedinica elektroničke građe priključen broju ostale građe 

Prema iskazanim podacima pojedina visokoškolska knjižnica na dan 31.12. izvještajnog 
razdoblja posjedovala je prosječno 64.383 jedinica knjižnične građe. Najveći dio fonda čine 
knjige, prosječno 44.143, što je 69% knjižničnog fonda, udio časopisa je 23% tj. u prosjeku 
visokoškolske knjižnice imaju 14.785 svezaka časopisa, na ocjenske radove otpada 5% 
(prosječno 3.365 jedinice građe) dok je ostale građe u knjižnicama bilo prosječno 2.091, što 
iznosi 3%. Vrijednosti broja knjižničnog fonda približno se podudaraju s vrijednostima 2020. 
godine. 

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

 

 

 

 

 

 

Σ knjige Σ/N Σ časopisi Σ/N
Σ Ocjenski 

radovi
Σ/N Σ Ostala građa* Σ/N Σ Ukupno Σ/N

Sveučilište 40 2.101.208 52.530 721.417 18.035 147.971 3.699 94.949 2.374 3.065.545 76.639
Veleučilišta 5 43.306 8.661 1.888 378 15.779 3.156 6.883 1.377 67.856 13.571

Visoke škole 4 18.466 4.616 1.138 285 1.142 286 624 156 21.370 5.343

Ukupno 49 2.162.980 44.143 724.443 14.785 164.892 3.365 102.456 2.091 3.154.771 64.383

Knjižnice u 
visokim učilištima

N
Fond

69%

23%

5%

3%

Slika1. Fond knjižnične građe 

Knjige Časopisi Ocjenski radovi Ostala građa



 

 
15 

Promatrajući samo knjižni fond visokoškolskih knjižnica može se uočiti da je 27,5% knjiga u 
otvorenom pristupu. Knjižnice Sveučilišta imaju 26% građe u otvorenom pristupu, knjižnice 
veleučilišta imaju 81%, dok knjižnice visokih škola imaju 60% knjižne građe u otvorenom 
pristupu. Knjižnice fakulteta imaju u prosjeku i 833 primjeraka knjižne građe starije od 1850. 
Knjižnice veleučilišta ne posjeduju građu stariju od 1850, a od knjižnica visokih škola samo 
jedna knjižnica posjeduje građu stariju od 1850. godine. (Tablica 7.2). 

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

 

Također, prikazan je i ukupan broj naslova izvorno nastao u digitalnom obliku koji se sastoji 
od broja naslova e-ocjenskih radova i broja naslova drugih digitalnih dokumenata (Tablica 7.3). 
Visokoškolske knjižnice u prosjeku posjeduju 1984 primjerka digitalne građe. 

Tablica 7.3. Fond knjižnične građe prema vrsti građe i prema vrsti visokih učilišta – digitalna 
građa 

 

E-ocjenski radovi u izvorno digitalnom obliku su završni radovi preddiplomskih, diplomskih i 
poslijediplomskih studija koji su prvobitno nastali kao digitalni dokumenti. Obično su obrađeni, 
pohranjeni i mrežno dostupni u digitalnom repozitoriju ustanove o kojem brinu knjižničarski 
djelatnici. Drugi digitalni dokumenti u izvorno digitalnom obliku su ostala građa kao što su e-
knjige, e-časopisi, e-novine i drugi digitalni dokumenti koji su prvobitno nastali kao digitalni 
dokumenti. Također su obično obrađeni, pohranjeni i mrežno dostupni u digitalnom repozitoriju 
ustanove o kojem brinu knjižničarski djelatnici.28 

                                                           
28Nav. dj. Upute za unos statističkih podataka o poslovanju sveučilišnih, visokoškolskih, znanstvenih i specijalnih knjižnica 

Σ Ukupno 
svezaka

Σ/N
Σ U otvorenom 

pristuupu
Σ/N

Σ Nastali 
prije 1850. 

godine
Σ/N

Sveučilište 40 2.101.208 52.530 549.120 13.728 33.323 833
Veleučilišta 5 43.306 8.661 35.011 7.002 0 0

Visoke škole 4 18.466 4.616 11.114 2.776 11 3

Ukupno 49 2.162.980 44.143 595.245 12.148 33.334 680

Knjižnice u 
visokim učilištima

N

Svezaka knjiga

Σ              
E-ocjenski 

radovi
Σ/N

Σ Drugi 
digitalni 

dokumenti
Σ/N Σ Ukupno Σ/N

Sveučilište 40 78.837 1.971 8.023 201 86.860 1.773
Veleučilišta 5 9.428 1.886 25 5 9.453 1.891

Visoke škole 4 890 223 7 2 897 224

Ukupno 49 89.155 1.819 8.055 164 97.210 1.984

Knjižnice u 
visokim učilištima

N

Digitalna građa
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2.3. Proračun i troškovi 

U analizu troškova visokoškolskih knjižnica matične djelatnosti NSK u 2021. 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 
(Tablica 8.). 

Tijekom 2021. godine za nabavu knjižnične građe visokoškolskih knjižnica utrošeno je u 
prosjeku 86.197,60 kn, a za edukaciju djelatnika pojedine knjižnice prosječno je utrošeno 
1997,87 kn. 

Tablica 8. Troškovi nabave knjižnične građe i edukacije visokih učilišta tijekom 2021. godine 

 

Za nabavu knjižnične građe knjižnicama sastavnicama Sveučilišta izdvojeno je 2021. godine 
prosječno 90.268,29 kn po knjižnici, veleučilišta su izdvojila za nabavu knjižnične građe 
prosječno 111.857,49 kn što je19,3% više od knjižnica sastavnica i skoro dvostruko više od 
godine prije. Knjižnice visokih škola utrošile su 2021. prosječno 13.415,77 kn za nabavu 
knjižnične građe što je gotovo peterostruko povećanje u odnosu na 2020. godinu. 

U odnosu na 2020. godinu, 2021. godine utrošilo se gotovo četiri puta više sredstava na 
edukaciju djelatnika, dok je za nabavu knjižnične građe utrošeno 16% manje sredstava. 

2.4. Pristup i oprema 

Pristup i oprema u visokoškolskim knjižnicama u navedenim županijama, analizirani su na 
temelju podataka o radnom vremenu središnje knjižnice i radnom vremenu ogranaka knjižnica, 
broju sjedećih mjesta za korisnike, ukupnom broju osobnih računala (koji uključuju računala 
za korisnike i računala za zaposlenike) te ukupnom prostoru kojim raspolaže knjižnica (Tablica 
9.1.). Posebno su izdvojena računala za korisnike, računala s dodatnom opremom za slijepe i 
slabovidne korisnike te elektronička povećala (Tablica 9.2.) i knjižnični programi koje su 
koristile visokoškolske knjižnice za svoje poslovanje (Tablica 9.3.). 

Pojedina visokoškolska knjižnica tijekom 2021. godine bila je otvorena korisnicima prosječno 
45 sati tjedno, posjedovala je 49 radnih mjesta za korisnike s prosječno 15 računala po knjižnici. 

Prosječna visokoškolska knjižnica raspolagala je s površinom od 554 m². Broj radnih mjesta 

Σ Nabava knjižnične 
građe (kn)

Σ/N
Σ Edukacija djelatnika 

knjižnice (kn)
Σ/N

Sveučilište 40 3.610.731,89 90.268,29 95.078,68 2.376,96
Veleučilišta 5 559.287,45 111.857,49 2.652,00 530,4
Visoke škole 4 53.663,08 13.415,77 165 41,25

Ukupno 49 4.223.682,42 86.197,60 97.895,68 1.997,87

Knjižnice u visokim 
učilištima

Troškovi knjižnice
N
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za korisnike u knjižnicama tijekom 2021. godine smanjen je u odnosu na 2020. jer je većina 
knjižnica zbog prisutnih epidemioloških mjera uvjetovanih pandemijom COVID-19 radila sa 
smanjenim kapacitetom radnih mjesta za korisnike. 

Knjižnice Sveučilišta prosječno su radile 47 sati tjedno, knjižnice veleučilišta i visokih škola za 
korisnike su bile otvorene 42 i 35 sati. Četiri knjižnice Sveučilišta imaju 6 ogranaka koji su 
ukupno radili 175 sati tj. prosječno je su radile 29 sati tjedno. Knjižnice sastavnica Sveučilišta 
raspolažu s većim brojem radnih mjesta za korisnike, računalima za korisnike, a također 
površina pojedine knjižnice Sveučilišta trostruko je veća od veleučilišne knjižnice i preko 9 
puta od prosječne knjižnice visoke škole. 

Tablica 9.1. Pristup i oprema 2021. godine 

 
 
Visokoškolske knjižnice posjedovale su ukupno 531 računalo za korisnike, što je prosječno 11 
računala po knjižnici. Od ukupnog broja računala za korisnike knjižnice Sveučilišta imaju 7 
računala s dodatnom opremom za slijepe i slabovidne osobe i 5 elektroničkih povećala 
namijenjenih osobama slabijeg vida. Knjižnice veleučilišta i visokih škola nemaju dodatnu 
opremu za osobe s poteškoćama čitanja (Tablica 9.2.). 

Tablica 9.2. Pristup i oprema 2021. godine - korisnička računala i oprema za slijepe i 
slabovidne osobe  

 
 
Na dan 31. 12. 2021. godine promatrane visokoškolske knjižnice za svoje poslovanje koristile 
su knjižnične programe Aleph, Metel, ZaKi, Crolist i Kohu. (Tablica 9.3.). 

Knjižnični program Aleph najzastupljeniji je s 53%, za poslovanje. Koriste ga 24 knjižnice 
Sveučilišta i 2 veleučilišta. Knjižnični program Metel koristi 25% knjižnica (6 knjižnica 

Σ Tjedno radno 
vrijema (sati)

Σ/N
Σ Broj radnih 

mjesta
Σ/N

Σ Ukupan broj 
računala 

Σ/N

Σ Ukupna 
površina 

knjižničnog 
prostora m²

Σ/N

Sveučilište 40 1.866,50 47 2.192 55 690 17 25.767 644
Veleučilišta 5 208 42 141 28 28 6 1.087 217

Visoke škole 4 140 35 45 11 34 9 271 68

Ukupno 49 2.214,50 45 2.378 49 752 15 27.125 554

Knjižnice u visokim 
učilištima

N

Pristup i oprema

Σ Ukupan broj 
računala za 
korisnike

Σ/N
Σ Broj računala s 

dodatnom 
opremom

Σ Broj elektroničkih 
povećala

Sveučilište 40 481 12 7 5
Veleučilišta 5 21 4 0 0

Visoke škole 4 29 7 0 0

Ukupno 49 531 11 7 5

Knjižnice u visokim 
učilištima

N

Računala za korisnike i oprema za slijepe i slabovidne korisnike
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Sveučilišta, 2 knjižnice veleučilišta i 4 knjižnice visokih škola). ZaKi koristi 14% knjižnica (6 
knjižnica Sveučilišta i 1 knjižnica veleučilišta). Knjižnični program Crolist i Koha koriste po 2 
knjižice Sveučilišta. 

Tablica 9.3. Knjižnični programi u visokoškolskim knjižnicama prema vrsti visokog učilišta 
tijekom 2021. godine 

 

2.5. Knjižnično osoblje 

Knjižnično osoblje promatrano je s obzirom na radno mjesto, prema postignutom 
knjižničarskom stručnom zvanju te brojnosti osoblja pojedinih knjižnica. Analiza je prikazana 
Tablicama 10.1. do 10.3. 

Među osobljem visokoškolskih knjižnica prevladavaju žene koje su zastupljene sa 79%. 

Tablicom 10.1. prikazan je ukupan broj zaposlenika knjižnice prema radnom mjestu upisanom 
u ugovoru zaposlenika. Ukupan broj knjižničnog osoblja sačinjava knjižničarsko osoblje te 
ostalo knjižnično osoblje i ostalo osoblje. Ukupan broj knjižničarskog osoblja čine pomoćni 
knjižničari, knjižničari, diplomirani knjižničari viši knjižničari i knjižničarski savjetnici. Ostalo 
knjižnično osoblje uključuje sistemske knjižničare i ostalo informatičko osoblje, stručne 
suradnike, pripravnike i osobe zaposlene na projektima. Ostalo osoblje uključuje 
administrativno osoblje, spremačice, osobe na održavanju zgrade i sl. U ovu analizu nisu 
uključeni studenti i volonteri. 

Tablica 10.1. Broj zaposlenika knjižnice prema radnom mjestu i vrsti visokog učilišta 

 

Prema prikazanim podacima u visokoškolskim knjižnicama na području djelovanja matične 
službe NSK u 2021. godini bilo je zaposleno 183 djelatnika što je 6% manje od broja zaposlenih 
u 2020. godini. Od ukupnog broja zaposlenika njih 166 je knjižničarsko osoblje, odnosno 91% 
djelatnika je stručno knjižničarsko osoblje. Najzastupljeniju skupinu djelatnika čine 
diplomirani knjižničari kojih je bilo 85, što je 51% od ukupnog stručnog knjižničarskog osoblja. 

Aleph METEL ZaKi Crolist Koha

Sveučilište 40 24 6 6 2 2
Veleučilišta 5 2 2 1 0 0

Visoke škole 4 0 4 0 0 0

Ukupno 49 26 12 7 2 2

Knjižnice u visokim 
učilištima

N
Knjižnični program

Pomoćni 
knjižničari

Knjižničari
Diplomirani 
knjižničari

Viši 
knjižničari

Knjižničarski 
savjetnici

UKUPNO 
knjižničarsko 

osoblje

Ostalo 
knjižnično 

osoblje
Ostalo osoblje

UKUPNO 
knjižnično 

osoblje

Sveučilište 40 30 18 77 20 8 153 9 8 170

Veleučilišta 5 2 0 5 0 0 7 0 0 7

Visoke škole 4 3 0 3 0 0 6 0 0 6

Ukupno 49 35 18 85 20 8 166 9 8 183

Knjižnice u visokim 
učilištima

N

Knjižnično osoblje
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Pomoćnih knjižničara je bilo 21%, knjižničara 11%, viših knjižničara 12%, a knjižničarskih 
savjetnika 5%. U knjižnicama sastavnicama Sveučilišta od ukupnog broja knjižničnog osoblja 
prosječno je zaposleno 4 djelatnika, od kojih su po dva diplomirana knjižničara. Knjižnice 
veleučilišta i visokih škola imaju približno jednak broj i strukturu zaposlenika tj. imaju 
uglavnom po jednog diplomiranog knjižničara i jednog pomoćnog knjižničara ili jednog 
diplomiranog knjižničara. Jedna knjižnica veleučilišta i jedna knjižnica visoke škole ima 
zaposlenog po jednog pomoćnog knjižničara. 

Tablica 10.2. Broj osoblja knjižnice prema postignutom stručnom zvanju i vrsti visokog učilišta 

 

U Tablici 10.2. prikazan je broj osoblja knjižnice prema postignutim stručnim zvanjima u 
knjižnicama visokih učilišta te je analiziran broj osoblja s postignutim stručnim zvanjima prema 
broju osoblja zaposlenih na mjestima stručnih knjižničarskih djelatnika (Tablica 10.1.). 
Primjetno je da u visokoškolskim knjižnicama postoje razlike između stručnih zvanja osoblja 
knjižnica prema radnom mjestu i stvarno postignutim stručnim zvanjima knjižničara. Do 
nepodudaranja naročito dolazi do izražaja u knjižnicama sastavnicama Sveučilišta. Naime, tri 
(3) su djelatnika s postignutim stručnim zvanjem knjižničarskog savjetnika koji ne rade na 
radnom mjestu knjižničarskog savjetnika, zatim, tri (3) djelatnika rade na mjestu višeg 
knjižničara, a nemaju isto postignuto, dva (2) diplomirana knjižničara ne rade na mjestu 
diplomiranog knjižničara, čak osam (8) knjižničara radi na mjestu knjižničara, a nemaju i 
postignuto zvanje knjižničara te jedan (1) djelatnik s postignutim stručnim zvanjem pomoćnog 
knjižničara ne radi i na mjestu pomoćnog knjižničara. 

U knjižnicama visokih škola dva djelatnika zaposlena na mjestu pomoćnog knjižničara nemaju 
i postignuto stručno zvanje pomoćnog knjižničara. 

Uspoređujući Tablicu 10.1 i Tablicu 10.2. može se uočiti da 4% knjižničara zaposlenih na 
stručnim knjižničarskim mjestima nema postignuto stručno knjižničarsko zvanje. 

Kako bi se prikazalo stvarno stanje brojnosti zaposlenika po knjižnici, analizirana je učestalost 
knjižnica u odnosu na broj zaposlenika na temelju ukupnog broja zaposlenika knjižnice prema 
radnom mjestu upisanom u ugovoru zaposlenika, koji ne uključuje studente i volontere (Tablica 
10.3.).  

Ustanovljeno je da najveći broj visokoškolskih knjižnica ima zaposlenog jednog (36,7%) ili 
dva djelatnika (26,5%). U knjižnicama veleučilišta tri knjižnice ima zaposlenog jednog 

Pomoćni 
knjižničari

Knjižničari
Diplomirani 
knjižničari

Viši 
knjižničari

Knjižničarski 
savjetnici

UKUPNO 
knjižničarsko 

osoblje

Sveučilište 40 31 10 79 17 11 148
Veleučilišta 5 2 0 5 0 0 7

Visoke škole 4 1 0 3 0 0 4

Ukupno 49 34 10 87 17 11 159

Knjižnice u visokim 
učilištima

N

Knjižničarsko osoblje
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djelatnika, a dvije knjižnice imaju zaposlena 2 djelatnika. Od knjižnica visokih škola  jednog 
zaposlenika imaju tri knjižnice, a jedna knjižnica zapošljava tri (3) djelatnika. Najveći broj 
djelatnika(10 i više) imaju najveće visokoškolske knjižnice iz sastavnica Sveučilišta, pa tako 
Knjižnica Filozofskog fakulteta ima 47 djelatnika, Središnja medicinska knjižnica (Knjižnica 
Medicinskog fakulteta) 16 djelatnika, Knjižnica Ekonomskog fakulteta 11 djelatnika te 
Knjižnica Pravnog fakulteta 10 djelatnika 

Tablica 10.3. Distribucija broja zaposlenog osoblja u knjižnicama visokih učilišta u 2021. 
godini 

 
 

3. Pokazatelji uspješnosti 

Pokazatelji uspješnosti izračunavaju se prema normi Informacije i dokumentacija - Pokazatelji 
učinka knjižnice HRN ISO 11620:2014 en, a izračunavaju se pokazatelji za izvore, pristup i 
infrastrukturu (HRN ISO 11620:2014 en, B.1), korištenje (HRN ISO 11620:2014 en, B.2), 
učinkovitost (HRN ISO 11620:2014 en, B.3) i mogućnosti i razvoj (HRN ISO 11620:2014 en, 
B.4). 

Pokazatelji uspješnosti knjižnica rangirani su pomoću kvartila, vrijednosti statističkog obilježja 
koji statistički niz dijele na četiri jednaka dijela koji se obilježavaju od KPU1 do KPU4. KPU1 
okuplja vrijednosti koje ulaze u prvih 25% promatranog niza s najvišim vrijednostima unutar 
promatranog skupa. 

Izvori, pristup i infrastruktura obrađuju postotak uspješnih međuknjižničnih posudbi (ISO 
11620:2014, B.1.2.4), prostor za korisnike na 1000 pripadnika populacije koju knjižnica treba 
uslužiti (HRN ISO 11620:2014, B.1.3.1) te osoblje po populaciji koju knjižnica treba uslužiti 
(HRN ISO 11620:2014, B.1.4.1) (Tablica 11.1.). 

Prema pokazateljima uspješnosti međuknjižničnih posudbi za 2021. godinu od ukupno 102 
sveučilišne, visokoškolske i znanstvene knjižnice na teritoriju RH, 83% knjižnica primilo je i/ 
ili uputilo drugim knjižnicama zahtjeve za međuknjižničnom posudbom, od toga je 47% 
knjižnica riješilo sve zaprimljene zahtjeve 100% te su rangirane u kategoriju kvartila KPU1. 
Tijekom 2021. godine 38 knjižnica Sveučilišne matične razvojne služne iz NSK zaprimile su 

Broj % Broj % Broj % Broj %

1 12 30 3 60 3 75 18 36,7
2 11 27,5 2 40 0 0 13 26,5
3 4 10 0 0 1 25 5 10,2
4 5 12,5 0 0 0 0 5 10,2
5 4 10 0 0 0 0 4 8,2

10 i više 4 10 0 0 0 0 4 8,2

Ukupno knjižnica 40 100 5 100 4 100 49 100

Sveučilište Veleučilište Visoke škole Ukupno
Broj zaposlenika 

u knjižnicama

KNJIŽNICE
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zahtjeve za međuknjižničnom posudbom od kojih je njih 16 rangirano u skupini KPU1 tj. 
riješilo je zahtjeve 100%. 

Veće mogućnosti za učenje i druženje korisnika imaju knjižnice koje prema broju potencijalnih 
korisnika raspolažu s većim prostorom tj. koje su rangirane u kategoriji KPU1. Od 102 knjižnice 
njih 27 rangirano je u skupinu KPU1, od toga je 12 knjižnica matične sveučilišne razvojne 
službe iz NSK rangirano u skupini KPU1. Prema osoblju po populaciji koju knjižnica treba 
uslužiti 13 knjižnica ove matične djelatnosti nalazi se u kategoriji KPU1 koju čini 26 knjižnica 
s teritorija RH.  

Tablica 11.1. Pokazatelji uspješnosti - 
Izvori, pristup i infrastruktura knjižnica 
matične službe NSK 

 

 

 

Matična razvojna služba iz Osijeka ima zastupljen najveći broj knjižnica u kategoriji KPU1, 
ako se promatra postotak knjižnica pojedinih matičnih službi RH prema postotku uspješnih 
međuknjižničnih posudbi 100% i prema prostoru za korisnike po populaciji koju knjižnica treba 
uslužiti. Promatrajući osoblje po populaciji koju knjižnica treba uslužiti matična razvojna 
služba iz Splita ima najveći postotak knjižnica rangiranih u kategoriji KPU1 (Tablice 11.2.-
11.3) 

 

 
Tablice 11.2-11.3 

Matična 
razvojna služba

Ukupan 
broj 

knjižnica

KPU1  
Br. 

knjižnica

KPU1 % 
Međuknjižn. 

posudba      
Osijek 19 9 47,4
Rijeka 13 6 46,2
Split 18 7 38,9

Zagreb 52 18 34,6

Matična 
razvojna služba

Ukupan 
broj 

knjižnica

KPU1  
Br. 

knjižnica

KPU1 % 
Osoblje po 
populaciji      

Split 18 5 27,77
Osijek 19 5 26,3
Zagreb 52 13 25
Rijeka 13 3 23,1

Matična 
razvojna služba

Ukupan 
broj 

knjižnica

KPU1  
Br. 

knjižnica

KPU1 %  
Prostor za 
korisnike     

Osijek 19 8 42,1
Rijeka 13 3 23,1
Zagreb 52 12 23,1

Split 18 3 16,6

Pokazatelji uspješnosti
Broj 

knjižnica 
KPU 1

%              
KPU1

Postotak uspješnih međuknjižničnih 
posudbi (100%)

16 42

Prostor za korisnike po populaciji koju 
knjižnica treba uslužiti 

12 44

Osoblje po populaciji koju knjižnica treba 
uslužiti  

13 50

Izvori, pristup i infrastruktura 
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Pokazatelj uspješnosti korištenja knjižnice promatran je kroz posudbu (HRN ISO 11620:2014, 
B.2.1.2), broj posjeta (HRN ISO 11620:2014, B.2.2.1), broj događanja (HRN ISO 11620:2014, 
B.2.2.4); edukacija (HRN ISO 11620:2014, B.2.2.5) i postotka dosegnute ciljane populacije 
(HRN ISO 11620:2014, B.2.4.1) (Tablica 11.2.). 

Promatrajući pokazatelje uspješnosti Korištenja uočljivo je da je prosječno 25 od svih 102 
knjižnice uvršteno u područje kvartila 1, od kojih prosječno 8 pripada promatranoj matičnoj 
razvojnoj službi. Od knjižnica promatrane matične službe najučestalije su Knjižnica Fakulteta 
hrvatskih studija i Knjižnica filozofskog fakulteta koje se pojavljuju u četiri od pet skupina 
pokazatelja. Osim knjižnica Sveučilišta, u prvoj kvartili pojavljuje se još knjižnica visoke škole 
Knjižnica Edward Bernays u tri promatrane skupine te u jednoj skupini Knjižnica RRiF visoke 
škole za financijski menadžment. 

Tablica 11.2. Pokazatelji uspješnosti -  Korištenje knjižnica (knjižnice matične službe NSK) 



 

 
23 

 

Knjižnice Županija
Posudbe po populaciji 
koju knjižnica treba 

uslužiti

Kvartili  
PU 

Posudbe
Središnja posudbena knjižnica AGG fakulteta Grad Zagreb 7,9 KPU1

Knjižnica Fakulteta hrvatskih studija Grad Zagreb 6,2 KPU1
Knjižnica Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Grad Zagreb 5,7 KPU1

Knjižnica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Grad Zagreb 5,6 KPU1
Knjižnica i čitaonica Muzičke akademije Grad Zagreb 4 KPU1

Središnja stomatološka knjižnica Grad Zagreb 4 KPU1
Središnja geološka knjižnica Grad Zagreb 3,8 KPU1

Knjižnica Veterinarskog fakulteta Grad Zagreb 3,7 KPU1

Knjižnice Županija
Posjete knjižnici po 

populaciji koju 
knjižnica treba uslužiti

Kvartili 
PU Posjete

Centar za bibliotečnu-informacijsku i izdavačku djelatnost Grad Zagreb 214 KPU1
Knjižnica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Grad Zagreb 116 KPU1

Knjižnično-dokumentacijski centar Ekonomskog fakulteta Grad Zagreb 46 KPU1
Knjižnica Fakulteta Šumarstva i Drvne tehnologije Grad Zagreb 33 KPU1

Središnja stomatološka knjižnica Grad Zagreb 28 KPU1
Središnja knjižnica za fiziku Grad Zagreb 25 KPU1

Knjižnica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Grad Zagreb 24 KPU1
Knjižnica Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Grad Zagreb 24 KPU1

Knjižnice Županija

Korisničko pohađanje 
knjižničnih događanja 

po populaciji koju 
knjižnica treba uslužiti

Kvartili 
PU 

Događanja

Knjižnica Edward Bernays Grad Zagreb 1265 KPU1
Centar za bibliotečnu-informacijsku i izdavačku djelatnost Grad Zagreb 518 KPU1

Središnja medicinska knjižnica Grad Zagreb 331 KPU1
Knjižnica Fakulteta hrvatskih studija Grad Zagreb 260 KPU1

Knjižnica "Juraj Habdelić"  Grad Zagreb 83 KPU1
Knjižnica RRiF Visoke škole za financijski menadžment Grad Zagreb 71 KPU1

Knjižnica i čitaonica Muzičke akademije Grad Zagreb 46 KPU1

Knjižnice Županija

Broj korisničkih 
pohađanja edukacije 

po populaciji koju 
knjižnica treba uslužiti

Kvartili 
PU 

Edukacija

Knjižnica Geofizičkog odsjeka Grad Zagreb 423 KPU1
Knjižnica Fakulteta organizacije i informatike Varaždinska 236 KPU1

Knjižnica Edward Bernays Grad Zagreb 190 KPU1
Knjižnica "Juraj Habdelić"  Grad Zagreb 169 KPU1

Knjižnica Fakulteta političkih znanosti Grad Zagreb 158 KPU1
Knjižnica Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima Koprivničko-križevačka 139 KPU1

Knjižnica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Grad Zagreb 84 KPU1
Knjižnica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Grad Zagreb 82 KPU1

Središnja kemijska knjižnica Grad Zagreb 67 KPU1

Knjižnice Županija
Postotak dosegnute 

ciljane populacije
Kvartili 

PU Doseg
Centralna agronomska knjižnica Grad Zagreb 96 KPU1

Knjižnica Fakulteta hrvatskih studija Grad Zagreb 94 KPU1
Središnja kemijska knjižnica Grad Zagreb 85 KPU1

Knjižnica Akademije dramske umjetnosti Grad Zagreb 75 KPU1
Knjižnica Veterinarskog fakulteta Grad Zagreb 71 KPU1

Knjižnica Edward Bernays Grad Zagreb 66 KPU1
Knjižnica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Grad Zagreb 64 KPU1

Knjižnica Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Grad Zagreb 61 KPU1
Središnja geografska knjižnica Grad Zagreb 56 KPU1
Središnja geološka knjižnica Grad Zagreb 55 KPU1
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Pokazatelj uspješnosti Učinkovitosti prikazan je troškom koji knjižnica ima u odnosu na broj 
korisnika u (HRN ISO 11620:2014, B.3.4.1) i kreće se, promatrano kroz sve 102 knjižnice u 
rasponu od 61,70 kn (Knjižnica Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu) do 
37.137,50 kn (Knjižnica Studentskog centra u Zagrebu). U slučaju učinkovitosti najmanja 
vrijednost predstavlja najveću isplativost knjižničnih usluga. 

Pokazatelji uspješnosti Mogućnosti i razvoja prikazani su Brojem sati stručnog usavršavanja po 
članu knjižničnog osoblja (HRN ISO 11620:2014, B.4.2.2), i Postotkom institucionalnih 
sredstava dodijeljenih knjižnici (HRN ISO 11620:2014, B.4.3.2) Tablica 11.3. 

Broj sati stručnog usavršavanja po članu knjižničnog osoblja za 49 knjižnica matične razvojne 
službe iz NSK kreće se u rasponu od 0 do 100. Djelatnici 35% visokoškolskih knjižnica tijekom 
2021. godine nisu se usavršavali. Najveći broj sati po djelatniku na usavršavanje provodili su 
djelatnici Centra za bibliotečno-informacijsku i izdavačku djelatnost (Knjižnica kineziološkog 
fakulteta). Postotak institucionalnih sredstava koji matična ustanova dodjeljuje knjižnici kreće 
se u rasponu između 0,1% do 3,9%. Najveći postotak sredstava dobila je Knjižnica Katoličkoga 
bogoslovnog fakulteta. 

Tablica 11.3. Pokazatelji uspješnosti -  Mogućnosti i razvoj (knjižnice matične službe NSK) 

 

4. Upisnik knjižnica u Republici Hrvatskoj 

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 

Knjižnica Županija
Broj sati stručnog usavršavanja 

knjižničnog osoblja  po članu 
knjižničnog osoblja

Kvartili PU 
Usavršavanje

Centar za bibliotečnu-informacijsku i izdavačku djelatnost Grad Zagreb 100 KPU1
Knjižnica Fakulteta organizacije i informatike Varaždinska 90 KPU1

Bibliotečno-informacijski centar (FKIT) Grad Zagreb 46 KPU1
Knjižnica Međimurskog veleučilišta u Čakovcu Međimurska 37 KPU1

Knjižnica "Juraj Habdelić"  Grad Zagreb 35 KPU1
Knjižnica Geofizičkog odsjeka Grad Zagreb 30 KPU1
Knjižnica Grafičkog fakulteta Grad Zagreb 24 KPU1

Knjižnica Akademije dramske umjetnosti Grad Zagreb 20 KPU1
Knjižnica Educati grupe Zrinski Grad Zagreb 20 KPU1

Knjižnica Županija
Postotak institucionalnih 

sredstava dodijeljenih knjižnici
Kvartili PU 

Dodjela

Knjižnica Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Grad Zagreb 3,9 KPU1
Knjižnica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Grad Zagreb 3,2 KPU1

Knjižnica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Grad Zagreb 2,5 KPU1
Knjižnica Zdravstvenog veleučilišta Grad Zagreb 2,2 KPU1

Knjižnično-dokumentacijski centar Ekonomskog fakulteta Grad Zagreb 2,0 KPU1
Knjižnica Edward Bernays Grad Zagreb 1,9 KPU1

Knjižnica i čitaonica Muzičke akademije Grad Zagreb 1,6 KPU1
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djelatnosti29. U Upisnik je pod visokoškolske knjižnice upisano 99 knjižnica (pretražujući 
Imenik knjižnica u Upisniku pod knjižnice u sastavu, visokoškolske knjižnice i sve županije). 
Od visokoškolskih knjižnica koje pripadaju Matičnoj razvojnoj službi NSK upisano je 48 
knjižnica. Dvije visokoškolske knjižnice prestale su s radom, ali su još uvijek navedene u 
Upisniku knjižnica. Obje knjižnice su djelovale pri Agronomskom fakultetu, a to su: 

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.  

U Upisniku pod visokoškolske knjižnice navedena je i Knjižnica biblijskog instituta s upisanim 
nepotpunim i zastarjelim podacima i koja ne ulazi u nadležnost matične službe za visokoškolske 
knjižnice NSK. 

Sve knjižnice sastavnice Sveučilišta upisane su u Upisnik, međutim, ima dosta knjižnica čiji su 
podaci nepotpuni ili zastarjeli. 

U Upisnik nisu upisane četiri visokoškolske knjižnice upisane u Sustav, i to dvije knjižnice 
veleučilišta (jedna javna: Knjižnica Zdravstvenog veleučilišta i jedna privatna: Knjižnica 
Veleučilišta u Velikoj Gorici) te dvije privatne knjižnice visokih škola (Knjižnica Edward 
Bernays i Knjižnica RRiF Visoke škole za financijski menadžment).  

Tijekom 2021 godine u Upisnik su upisane Knjižnica Veleučilišta Baltazar Zaprešić i Knjižnica 
Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima. 
 

5. Zaključak  

Analiza visokoškolskih knjižnica temeljena je na Sustavu jedinstvenog elektroničkog 
prikupljanja statističkih podataka o poslovanju knjižnica. 

Sve visokoškolske knjižnice u nadležnosti matične djelatnosti NSK unijele su podatke o svojim 
knjižnica u Sustav u navedenom roku. 

Veleučilište VERN koje je 2020. bilo uključeno u analizu, 2021. je preraslo u sveučilište 
VERN. 

Na području Republike Hrvatske tijekom 2021. godine prema Sustavu jedinstvenog 
elektroničkog prikupljanja statističkih podataka o poslovanju knjižnica djelovale su ukupno 102 
visokoškolske, sveučilišne i znanstvene knjižnice, od toga je 91 visokoškolska knjižnica. Na 
području promatranih 8 županija u 2021. godini poslovalo je 49 aktivnih visokoškolskih 
knjižnica od toga ih je 40 koje pripadaju sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu, 5 je knjižnica 
                                                           
29 Upisnik knjižnica u Republici Hrvatskoj. Dostupno na: http://upisnik.nsk.hr/upisnik-knjiznica/ 
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veleučilišta i 4 su knjižnice visokih škola. 42 knjižnice su u sastavu javnih ustanova, a 7 ih je 
privatnih.  

Na području Grada Zagreba poslovala je 41 visokoškolska knjižnica, Varaždinska i Zagrebačka 
županija imaju po dvije visokoškolske knjižnice, a Karlovačka, Koprivničko-križevačka, 
Međimurska i Sisačko-moslavačka županija imaju po jednu visokoškolsku knjižnicu. Na 
području Krapinsko-zagorske županije djeluje jedno visoko učilište koje još nije osnovalo svoju 
knjižnicu. 

2021. godina, kao i godina prije, bila je specifična po događanjima koja su je pratila tijekom 
cijele godine (potres, pandemija Covid 19), što se očitovalo naročito na polju usluga i 
korištenja. U 2021. godini broj fizičkih posjeta temeljio se na uzorkovanju statističkih podataka 
u oba reprezentativna tjedna, u travnju i studenom, za razliku od 2020. kada se zbog 
epidemioloških prilika u zemlji uzorkovanje provodilo samo u okviru jednog reprezentativnog 
tjedna u listopadu. Analizom je ustanovljeno da se broj fizičkih posjeta 2021. još smanjio u 
odnosu na 2020., a broj virtualnih posjeta tijekom 2021. postao je još veći u odnosu na 2020. 

Analizom aktivnih korisnika i aktivnih posuđivača ustanovljeno je povećanje aktivnih korisnika 
2021. godine u odnosu na 2020. za 3,5%, dok je broj aktivnih posuđivača u 2021. smanjen za 
13,9%. 

Broj radnih mjesta za korisnike u knjižnicama tijekom 2021. godine smanjen je u odnosu na 
2020. jer je većina knjižnica zbog prisutnih epidemioloških mjera uvjetovanih pandemijom 
COVID-19 radila sa smanjenim kapacitetom broja radnih mjesta koja su bila dostupna 
korisnicima. 

U odnosu na 2020. godinu, 2021. godine utrošilo se gotovo četiri puta više sredstava na 
edukaciju djelatnika, dok je za nabavu knjižnične građe utrošeno 16% manje sredstava. 

Prema podacima o zaposlenim djelatnicima u visokoškolskim knjižnicama na području 
djelovanja matične službe NSK u 2021. godini ustanovljeno je da je zaposleno 6% manje 
djelatnika od broja zaposlenih u 2020. godini. Također, ustanovljeno je da u visokoškolskim 
knjižnicama postoje razlike između stručnih zvanja djelatnika prema radnom mjestu i stvarno 
postignutim stručnim zvanjima, odnosno, 4% knjižničara zaposlenih na stručnim 
knjižničarskim mjestima nema postignuto stručno knjižničarsko zvanje. 

Sve knjižnice sastavnice Sveučilišta upisane su u Upisnik. U Upisnik nisu upisane četiri 
visokoškolske knjižnice upisane u Sustav, Knjižnica Zdravstvenog veleučilišta i Knjižnica 
Veleučilišta u Velikoj Gorici te dvije knjižnice visokih škola (Knjižnica Edward Bernays i 
Knjižnica RRiF Visoke škole za financijski menadžment).  

Tijekom 2021 godine u Upisnik su upisane Knjižnica Veleučilišta Baltazar Zaprešić i Knjižnica 
Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima. 



PRILOG: Ustanove iz sustava visokog obrazovanja. Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH. Dostupno na: 
http://mzos.hr/dbApp/pregled.aspx?appName=ustanove_VU. Pristupljeno: lipanj 2022 
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Tip ustanove 
Tip 
financiranja 

Nadređena 
ustanova Naziv ustanove Mjesto 

Sveučilište Javno  Sveučilište u Dubrovniku Dubrovnik 
Sveučilište Javno  Sveučilište Sjever Koprivnica 
Sveučilište Javno  Sveučilište  Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Osijek 
Sveučilište Javno  Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Pula - Pola 
Sveučilište Javno  Sveučilište u Rijeci Rijeka 

Sveučilište Javno  Sveučilište u Slavonskom Brodu 
Slavonski 
Brod 

Sveučilište Javno  Sveučilište u Splitu Split 
Sveučilište Javno  Sveučilište u Zadru Zadar 
Sveučilište Javno  Sveučilište u Zagrebu Zagreb 
Sveučilište Privatno  Hrvatsko katoličko sveučilište Zagreb 
Sveučilište Privatno  Libertas međunarodno sveučilište Zagreb 
Sveučilište Privatno  Sveučilište VERN Zagreb 
Sveučilište Privatno  Sveučilište Algebra (u osnivanju), Zagreb Zagreb 
Fakultet Javno Sveučilište u Osijeku Ekonomski fakultet u Osijeku Osijek 
Fakultet Javno Sveučilište  u Osijeku Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek Osijek 
Fakultet Javno Sveučilište  u Osijeku Pravni fakultet Osijek Osijek 
Fakultet Javno Sveučilište  u Osijeku Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek Osijek 
Fakultet Javno Sveučilište  u Osijeku Filozofski fakultet Osijek Osijek 
Fakultet Javno Sveučilište u Osijeku Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek Osijek 
Fakultet Javno Sveučilište  u Osijeku Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek Osijek 
Fakultet Javno Sveučilište  u Osijeku Medicinski fakultet Osijek Osijek 
Fakultet Javno Sveučilište u Osijeku Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Osijek 
Fakultet Javno Sveučilište  u Osijeku Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Đakovo 
Fakultet Javno Sveučilište  u Osijeku Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Osijek 
Fakultet Javno Sveučilište  u Osijeku Kineziološki fakultet Osijek Osijek 
Fakultet Javno Sveučilište u Rijeci Filozofski fakultet u Rijeci Rijeka 
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Fakultet Javno Sveučilište u Rijeci Medicinski fakultet u Rijeci Rijeka 
Fakultet Javno Sveučilište u Rijeci Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet Rijeka 
Fakultet Javno Sveučilište u Rijeci Ekonomski fakultet, Rijeka Rijeka 
Fakultet Javno Sveučilište u Rijeci Pomorski fakultet u Rijeci Rijeka 
Fakultet Javno Sveučilište u Rijeci Građevinski fakultet u Rijeci Rijeka 
Fakultet Javno Sveučilište u Rijeci Pravni fakultet u Rijeci Rijeka 
Fakultet Javno Sveučilište u Rijeci Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija 
Fakultet Javno Sveučilište u Rijeci Učiteljski fakultet u Rijeci Rijeka 
Fakultet Javno Sveučilište u Rijeci Fakultet za fiziku Rijeka 
Fakultet Javno Sveučilište u Rijeci Fakultet informatike i digitalnih tehnologija Rijeka 
Fakultet Javno Sveučilište u Rijeci Fakultet za matematiku Rijeka 
Fakultet Javno Sveučilište u Rijeci Fakultet zdravstvenih studija Rijeka 
Fakultet Javno Sveučilište u Rijeci Fakultet dentalne medicine Rijeka 
Fakultet Javno Sveučilište u Splitu Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu Split 
Fakultet Javno Sveučilište u Splitu Pravni fakultet u Splitu Split 
Fakultet Javno Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu Split 
Fakultet Javno Sveučilište u Splitu Ekonomski fakultet u Splitu Split 
Fakultet Javno Sveučilište u Splitu Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu Split 
Fakultet Javno Sveučilište u Splitu Medicinski fakultet u Splitu Split 
Fakultet Javno Sveučilište u Splitu Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu Split 
Fakultet Javno Sveučilište u Splitu Filozofski fakultet u Splitu Split 
Fakultet Javno Sveučilište u Splitu Pomorski fakultet u Splitu Split 
Fakultet Javno Sveučilište u Splitu Kineziološki fakultet u Splitu Split 
Fakultet Javno Sveučilište u Splitu Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu Split 
Fakultet Javno Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Zagreb 
Fakultet Javno Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti Zagreb 
Fakultet Javno Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike Varaždin 
Fakultet Javno Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet u Zagrebu Zagreb 
Fakultet Javno Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva Zagreb 
Fakultet Javno Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb 
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Fakultet Javno Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet Zagreb 
Fakultet Javno Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet Zagreb 
Fakultet Javno Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet Zagreb 
Fakultet Javno Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet u Zagrebu Zagreb 
Fakultet Javno Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet - Zagreb Zagreb 
Fakultet Javno Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Zagreb 
Fakultet Javno Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb 
Fakultet Javno Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet u Zagrebu Zagreb 
Fakultet Javno Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet Zagreb 
Fakultet Javno Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb 
Fakultet Javno Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb 
Fakultet Javno Sveučilište u Zagrebu Metalurški fakultet Sisak 
Fakultet Javno Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Zagreb 
Fakultet Javno Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, Zagreb Zagreb 
Fakultet Javno Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet u Zagrebu Zagreb 
Fakultet Javno Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti Zagreb 
Fakultet Javno Sveučilište u Zagrebu Geotehnički fakultet Varaždin 
Fakultet Javno Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet Zagreb 
Fakultet Javno Sveučilište u Zagrebu Fakultet filozofije i religijskih znanosti Zagreb 
Fakultet Javno Sveučilište u Zagrebu Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb 
Fakultet Javno Sveučilište u Zagrebu Fakultet hrvatskih studija Zagreb 
Fakultet Javno Sveučilište u Zagrebu Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb 
Fakultet Javno Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet Zagreb 
Fakultet Javno Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet Zagreb 
Fakultet Javno Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet Zagreb 
Umjetnička 
akademija Javno 

Sveučilište   u 
Osijeku Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku Osijek 

Umjetnička 
akademija Javno Sveučilište u Rijeci Akademija primijenjenih umjetnosti Rijeka 
Umjetnička 
akademija Javno Sveučilište u Splitu Umjetnička akademija u Splitu Split 
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Umjetnička 
akademija Javno Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija Zagreb 
Umjetnička 
akademija Javno Sveučilište u Zagrebu Akademija likovnih umjetnosti Zagreb 
Umjetnička 
akademija Javno Sveučilište u Zagrebu Akademija dramske umjetnosti Zagreb 

Sveučilišni odjel Javno 
Sveučilište   u 
Osijeku Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za biologiju Osijek 

Sveučilišni odjel Javno Sveučilište  u Osijeku Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku Osijek 
Sveučilišni odjel Javno Sveučilište  u Osijeku Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,  Odjel za fiziku Osijek 
Sveučilišni odjel Javno Sveučilište  u Osijeku Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za kemiju Osijek 
Sveučilišni odjel Javno Sveučilište u Rijeci Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju Rijeka 
Sveučilišni odjel Javno Sveučilište u Splitu Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za studije mora Split 
Sveučilišni odjel Javno Sveučilište u Splitu Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za forenzične znanosti Split 
Sveučilišni odjel Javno Sveučilište u Splitu Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za stručne studije Split 
Sveučilišni odjel Javno Sveučilište u Splitu Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija Split 
Veleučilište Privatno  Veleučilište u Bjelovaru Bjelovar 
Veleučilište Javno  Međimursko veleučilište u Čakovcu Čakovec 
Veleučilište Javno  Veleučilište "Nikola Tesla" u Gospiću Gospić 
Veleučilište Javno  Veleučilište u Karlovcu Karlovac 
Veleučilište Javno  Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu Knin 
Veleučilište Javno  Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina Krapina 
Veleučilište Javno  Veleučilište u Požegi Požega 
Veleučilište Privatno  Istarsko veleučilište, Pula Pula - Pola 
Veleučilište Javno  Veleučilište u Rijeci Rijeka 
Veleučilište Javno  Veleučilište u Šibeniku Šibenik 
Veleučilište Privatno  Veleučilište Velika Gorica Velika Gorica 
Veleučilište Javno  Veleučilište u Virovitici Virovitica 
Veleučilište Javno  Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru Vukovar 
Veleučilište Javno  Zdravstveno veleučilište Zagreb 
Veleučilište Javno  Tehničko veleučilište u Zagrebu Zagreb 
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Veleučilište Privatno  Poslovno veleučilište Zagreb Zagreb 
Veleučilište Privatno  Veleučilište Baltazar Zaprešić Zaprešić 
Visoka škola Privatno   RIT Croatia Dubrovnik 
Visoka škola Privatno   Visoka škola Ivanić-Grad Ivanić-Grad 
Visoka škola Javno   Visoko gospodarsko učilište u Križevcima Križevci 
Visoka škola Privatno   Visoko evanđeosko teološko učilište Osijek 
Visoka škola Privatno   Visoka škola Securus (u osnivanju) Pula - Pola 
Visoka škola Privatno   Visoka poslovna škola PAR Rijeka 
Visoka škola Privatno   Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira Split 
Visoka škola Privatno   Visoka škola ARCA Split 
Visoka škola Javno   MUP Policijska akademija – Visoka policijska škola, Zagreb Zagreb 
Visoka škola Privatno   Zagrebačka škola ekonomije i managementa Zagreb 
Visoka škola Privatno   Visoka škola za sigurnost Zagreb 
Visoka škola Privatno   RRIF Visoka škola za financijski menadžment Zagreb 
Visoka škola Privatno   Visoka škola za informacijske tehnologije Zagreb 
Visoka škola Privatno   Visoko učilište Algebra, Zagreb Zagreb 
Visoka škola Privatno   Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld Zagreb 
Visoka škola Privatno   EFFECTUS poduzetnički studiji - visoko učilište Zagreb 
Visoka škola Privatno   Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment Zagreb 
Visoka škola Privatno   Europska poslovna škola Zagreb Zagreb 

 

 

 


