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Izvješće o radu u 2019. godini 
Podružnice Kampus Sveučilišne knjižnice Rijeka 

 
Opći podaci o centru / službi / trgovačkom društvu / korisniku sredstava 

Naziv: Podružnica Kampus Sveučilišne knjižnice Rijeka 

Odgovorna osoba: Sandra Cuculić, predstojnica Podružnice Kampus 

e-pošta: scuculic@svkri.hr 

Provedba 

Početak rada: 1.1.2019. 

Predviđeni završetak rada (ako je 
primjenjivo): 31.12.2019. 

Završetak projekta (ako je nastupio)       

 
Obrazloženje provedbe 

Obrazloženje (do 3000 
znakova) 

U ovom izvještaju o radu Podružnice Kampus za 2019. godinu praćene su aktivnosti na 
izvršenju programa za navedenu godinu, te se sukladno tome navodi analiza uspješnosti. 
Podružnica Kampus je podružnica Sveučilišne knjižnice Rijeka, locirana u kampusu na 
Trsatu s namjenom da pruža knjižnične usluge svim sastavnicama koje nemaju svoju 
knjižnicu. Do 2017. godine Podružnica je pružala usluge za četiri sveučilišna odjela i 
Učiteljski fakultet, a od 2018. godine Podružnica skrbi i o studentima i zaposlenicima 
studija Politehnike. Knjižnica besplatno učlanjuje i studente Akademije primijenjenih 
umjetnosti. Podružnica je smještena u zgradi sveučilišnih odjela.  Knjižnica je u 2019. 
godini upravljala i s repozitorijima navedenih sastavnica (tijekom 2018. godine 
uspostavljen je i repozitorij RICENT, u kojem se pohranjuju radovi Studija za politehniku, 
te od 2019. godine i radovi  Studija za kriminalističko istraživanje). 
 
OSIGURANJE UVJETA ZA REDOVITU DJELATNOST 
 
Uvjeti za redovitu djelatnost knjižnica su definirani Zakonom o knjižnicama, a sastoje se 
od osiguravanja odgovarajućeg fonda, prostora i opreme, knjižničnog osoblja i 
financijskih sredstava potrebnih za provođenje redovite djelatnosti. Tijekom 2019. 
godine financiranje knjižnice je osigurano kroz redovitost financiranja iz sredstava 
upisnina za 2019. godinu, za produljeni rad knjižnice i nabavu ispitne literature. 
Produljeni rad započeo se financirati već u u akademskoj godini 2018./2019. Nakon više 
godina rada knjižnice, te odličnih pokazatelja, konačno je osigurana održivost 
Podružnice Kampus. 
 
OSIGURANJE PROSTORA I OPREME 
 
Knjižnica ima prostor i opremu za provođenje njezine redovite djelatnosti.  
Podružnica Kampus je osigurala otvorenost knjižnice od 9.00 do 19.00 sati. Rad u 
poslijepodnevnim satima pokrivaju studenti putem studentskog ugovora, koji time stječu 
i dodatna znanja i kompetencije u radu u knjižnici, poslovanju sa građom i korisnicima. 
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Otvorenošću od 50 sati tjedno, Podružnica Kampus se izjednačila brojem sati otvorenosti 
s drugim fakultetskim knjižnicama u sustavu Sveučilišta.  
Knjižnica iz vlastitih sredstava na godišnjoj razini planira i kupuje bar jedno novo računalo 
za korisnike, kako bi održala minimum kvalitete dostupnih računala, ne dovodeći se u 
situaciju da sva računala u jednom času budu zastarjela. Osiguranim sredstvima na razini 
Sveučilišta za 2019. godinu kupljena su tri računala i nabavljena literatura sukladno 
zahtjevima sastavnica i Smjernicama za izgradnju fondova PK, čime se razina usluga 
znatno unaprijedila. 
 
OSIGURANJE POTREBNOG KNJIŽNIČNOG OSOBLJA 
 
Podružnica je u 2019. godine radila za 1.568 pripadnika korisničke populacije, koju čine 
upisani studenti i zaposleno osoblje sastavnica koje koriste usluge Podružnice. Temeljem 
prosjeka američkih visokoškolskih knjižnica od 3,107 zaposlenih FTE na 1.000 pripadnika 
korisničke populacije i činjenice da se oko 50% poslova za Podružnicu obavi u Središnoj 
knjižnici, u Podružnici bi  bi trebale biti zaposlene 2,54 osobe FTE. U 2019. godini broj FTE 
zaposlenika knjižnice iznosi 2,38, što uključuje dvoje zaposlenika, stručnog osoblja i 
studente u produljenom radu.  
 
PROVEDBA REDOVITE DJELATNOSTI  
 
Redovito poslovanje Podružnice sastoji se od odabira, nabave, obrade, čuvanja i davanja 
na korištenje knjižnične građe, pružanja drugih usluga i organizacije različitih programa 
za korisnike; kao i poslova vezanih za održavanje i razvoj 6 institucijskih repozitorija za 
koje je potrebno osigurati redovitost unosa podataka, ali i kontinuirano pratiti razvoj i 
implementaciju novih mogućnosti kroz redovitu komunikaciju s krajnjim korisnicima.  
 
 
ODABIR, NABAVA I UPRAVLJANJE FONDOM 
 
Fond Podružnice izgrađuje se vodeći pri tom računa o dostupnosti obvezne i dopunske 
ispitne literature svim studentima sastavnica. Građa se nabavlja prema zahtjevima 
nastavnika i studenata vodeći pri tom računa o već dostupnim primjercima istog naslova, 
dostupnosti naslova u središnjoj knjižnici, kao i ravnomjernoj zastupljenosti naslova iz 
pojedinih područja. Kriterij traženja korisnika, a koji se prati u posudbi, važan je kriterij u 
nabavi pojedinih naslova. Tablica ispitne literature (obvezne i dopunske) za sve 
sastavnice kontinuirano se ažurira tijekom ljetnog perioda i temelj je za nabavu građe, uz 
Smjernice za izgradnju fondova PK. 
 
Tijekom 2019. godine nabavljeno je 137 novih naslova (478 novih svezaka), od čega je 
veći dio realiziran kupnjom iz namjenskih sredstava (89 novih naslova, od čega 430 novih 
svezaka) te manji dio u vidu dara (48 novih naslova, od čega 118 novih svezaka). 
 
Gotovo sva nabavljena literatura je temeljna ispitna literatura na kolegijima sastavnica.  
Uz nabavu tiskane građe, Podružnica ima na raspolaganju baze podataka koje se 
nabavljaju na godišnjoj razini za Republiku Hrvatsku, što svim korisnicima Podružnice 
povećava dostupnost i pristup stranim naslovima.  
 
Podružnica redovito sudjeluje u pripremi projektnih aktivnosti u okviru projekata 
sastavnica na kojima je moguće osigurati sredstva za nabavu izvora (bilo materijalnih, bilo 
elektroničkih) za potrebe unaprjeđenja kvalitete nastave i studiranja. 

 
Podružnica Kampus jedina je knjižnica u visokoškolskom sustavu u Hrvatskoj koja 
održava šest institucijskih repozitorija.  U repozitorije su se tijekom 2019. nastavili 
unositi završni radovi na svim razinama. Poslane su upute svim znanstvenicima za unos 
svih vrsta radova koji je osiguralo Srce, kako bi sami mogli pohranjivati svoje radove.  
Ukupno je u 2019. godini objavljeno i uneseno 353 rada u repozitorije koje Podružnica 
administrira. Knjižnica podupire samostalni unos radova u repozitorije, pa tako studenti 
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Učiteljskog fakulteta, Odjela za informatiku i Odjela za biotehnologiju sami unose svoje 
radove, a ostali odjeli će se uključivati tijekom 2020. godine.  
 
 
PRUŽANJE USLUGA KORISNICIMA 
 
U Knjižnicu je u 2019. godini bilo upisano ukupno 1.032 člana, a ukupan broj fizičkih 
posjeta knjižnici iznosio 13.460. Ukupan broj posjeta (fizičkih i virtualnih) iznosi 29.462. 
Podaci su istovjetni broju članova i posjeta u proteklim godinama, čime knjižnica bilježi 
redovitost i stabilnost ovih pokazatelja.  
 
Podružnica sukladno razvoju tehnologija pruža i prati, te poboljšava postojeće usluge za 
korisnike.  
 
- POSUDBA MATERIJALNE GRAĐE - redovito se posuđuje raspoloživa materijalna 

građa. Ukupno je posuđeno 3606 svezaka tiskane građe što predstavlja pad u odnosu 
na protekle godine.  

 
- BIBLIOMETRIJSKA ISTRAŽIVANJA ZA NASTAVNIKE I SASTAVNICE  - prati se znanstvena 

produkcija svih nastavnika svih sastavnica kojima je Podružnica namijenjena, kao i 
bibliometrijski pokazatelji institucija (sastavnica). Osiguravaju se svim 
znanstvenicima potvrde o znanstvenoj produktivnosti, potrebne za napredovanja ili 
projektne prijave. Podružnica sudjeluje i u izradi dokumenta za višegodišnje 
financiranje, gdje za svaku sastavnicu (pet) dostavlja podatke o broju radova i  
citiranosti, a sukladno obrascu za pojedina područja znanosti. 

 
- EDUKACIJE ZA KORIŠTENJE ELEKTRONIČKIH IZVORA –  Svim korisnicima koji se prvi 

put upišu u knjižnicu šalje se mail dobrodošlice s  kratkom (3 min) prezentacijom o 
načinu korištenja usluga knjižnice, s osobitim osvrtom na pretraživanje literature. 
Ista se prezentacija tijekom cijelog dana otvorenosti knjižnice vrti i na plazmi u 
prostoru knjižnice, a dostupna je i na mrežnim stranicama. 

- BiblioLab – Edukativne radionice Podružnice Kampus namijenjene znanstveno-
nastavnom osoblju i doktorandima s ciljem proširivanja znanja i vještina u korištenju 
suvremenih alata za upravljanje znanstvenim informacijama potrebnima u 
istraživačkom radu, kao i alata za predstavljanje znanstvenih radova široj 
znanstvenoj i društvenoj zajednici u cilju povećanja znanstvene produktivnosti i 
globalne vidljivosti rezultata znanstvenih istraživanja. 

 
 
 
AKTIVNOSTI NA PRAĆENJU KVALITETE 
 
REDOVITO MJERENJE KVALITETE 
Podružnica Kampus je tijekom 2019. godine sustavno prikupljala statističke podatke i 
mjerila pokazatelje potrebne za procjenu kvalitete njezine djelatnosti sukladno Naputku 
o pokazateljima kvalitete Sveučilišne knjižnice Rijeka.   
 

 
 

Cilj i zadaće (po potrebi 
dodati ili izuzeti) 

1. Osigurana je primjerenost i raspoloživost knjižničnog fonda 

2. Osigurana je primjerena otvorenost knjižnice korisnicima  

3. Osiguran je materijal i usluge potrebne za redovito poslovanje  

4. Pružane su usluge posudbe građe iz materijalnog fonda  
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