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Uvod 

 

Plan i program rada za 2021. godinu sastavljen je na temelju Strategije SVKRI koju je ova knjižnica prvi 
put izradila za petogodišnje razdoblje.   

Temelj za prikupljanje svih statističkih podataka i posljedično pokazatelja kvalitete koji iz toga proizlaze 
jest nacionalni sustav: Sustav jedinstvenog prikupljanja statističkih podataka o poslovanju knjižnica.  

S obzirom da je 2020. godina bila neočekivano drugačija i mnogo izazovinija od svih planova ili predviđenih 
projekata, i godina koja dolazi morati će konsolidirati neke ciljeve iz protekle godine, morati će se osloniti 
na drugačije poslovanje koje je već u prethodnoj godini uspostavljeno, te će u svakom slučaju biti 
opterećena iskustvima prethodne. Tijekom 2021. godine očekuje se konsolidacija ciljeva i aktivnosti 
planiranih u prethodnoj godini, a zaustavljenih zbog pandemije Covid 19. Neke će se aktivnosti naprosto 
dogoditi u 2021. godini, a neke se neće niti planirati. 

Cijela 2021. bit će iznimno izazovna i zahtjevna.  Pandemija je preusmjerila poslovanje na mreže i online 
okruženje. Knjižnica se tu snažno pozicionirala tijekom cijelog razdoblja i većinu svojih usluga preselila u 
online okruženje. To će biti temelj poslovanja i planiranja u godini pred nama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Misija Sveučilišne knjižnice Rijeka 

 

 

Osigurati i razvijati korištenje informacijskih izvora i knjižničnih usluga u cilju podizanja kvalitete učenja i 
istraživanja na Sveučilištu i u zajednici. 

Čuvati baštinske fondove te izgrađivati nove zbirke primjerene potrebama pripadnika Sveučilišta i 
zajednice. 

Poticati usklađeni razvoj knjižnica kroz sveučilišni knjižnični sustav otvoren ostalim visokoškolskim i 
specijalnim (stručnim, znanstvenim i spomeničkim) knjižnicama sa područja matičnosti. 

 

 

Vizija Sveučilišne knjižnice Rijeka 

 

 

Sveučilišna knjižnica Rijeka suvremena je knjižnica koja kvalitetom svojih izvora i usluga namijenjenih 
akademskoj zajednici doprinosi razvoju znanosti, istraživanja i obrazovanja, a time i ulasku Sveučilišta u 
Rijeci među visoko rangirana europska sveučilišta. 

U središtu svih knjižničnih usluga je korisnik. Knjižnica kreira suvremena napredna informacijska okruženja 
koja podižu kvalitetu studiranja i obrazovanja na Sveučilištu.  

 

 

 

 

Sveučilišna knjižnica Rijeka svoju djelatnost obavlja na temelju Zakona o knjižnicama. U središtu 
poslovanja knjižnice je korisnik, njegove potrebe i usluge koje se kreiraju. Knjižnica izgrađuje zbirke, 
strukturira informacijske izvore i daje na korištenje svu vrstu građe. Istovremeno, knjižnica organizira 
edukacije, podupire istraživanje i poučavanje kao temljne aktivnosti sveučilišne zajednice. Knjižnica jest 
središte obrazovnog i znanstvenog procesa Sveučilišta. Na temelju tih premisa nastala je Strategija 
knjižnice, a iz koje proizlaze godišnji planovi rada. 

 

 

 

 



 

1  Poučavanje i istraživanje temeljne su usluge knjižnice. 

  cilj Pokazatelj 2021 

1a 
povećanje broja edukativnih sadržaja 
knjižnice u potpori studiranju i 
istraživanju na Sveučilištu u Rijeci 

dva (2)  edukativnih sadržaja u godini dana (uključuje vodiče, mrežne 
edukacije, cjeloživotne programe i sl.) 

1b 

suradnja sa svim sastavnicama 
Sveučilišta, osobito knjižnicama, na 
promociji važnosti informacijske 
pismenosti u zajednici dvije (2) suradnje u godini dana (zajednički program, edukacija, suradnja) 

1c 
participacija u programu Doktorske 
škole Sveučilišta u Rijeci s poticanjem 
informacijskih vještina istraživača jedna (1)  radionica ili aktivnosti u godini dana u okviru Doktorske škole 

2 
Knjižnica pruža potporu  sveučilišnim programima i istraživačkim potrebama kroz razvoj kvalitete, izgradnju 
zbirki i informacijskih servisa. 

  cilj Pokazatelj 2021 

2a 
knjižnica sudjeluje i participira u 
europskim mrežama sveučilišta   dvije (2) održane radionice, webinari, kolaborativnih aktivnosti i dr. 

2b 

knjižnica povećava broj digitalno 
dostupnih sadržaja za potrebe online 
nastave, e kolegija i udaljenog pristupa 
studentima i znanstvenicima 

deset (10) novih digitalnih objekata u godini dana koje je knjižnica 
digitalizirala ili nabavila 

2c 

knjižnica kroz Centar elektroničkog 
nakladništva potiče autore na objavu 
elektroničkih izdanja i otvoreni pristup 
izdanjima pet (5) prijeloma u godini dana 

2d 
suradnja sa knjižnicama sastavnica 
Sveučilišta na izgradnji i povećanju 
zbirke digitaliziranih sadržaja 

dvadeset (20) novih digitalnih objekata u repozitorijima namjenjenih 
nastavi: knjige, poglavlja, obrazovni sadržaji na razini Sveučilišta u godini 

2e 

knjižnica izrađuje bibliometrijske potvde 
svih vrsta za sve zahtjeve znanstvenika 
i Sveučilišta, te surađuje sa svim 
sastavnicama u ujednačavanju traženih 
metričkih pokazatelja 

osamdeset (80) zahtjeva za bibliometrijskim istraživanjima na razini 
Sveučilišta u godini dana (zajednički broj PK i središnje knjižnice) 



3 

 Knjižnica kreira moderna fizička i napredna online okruženja za učenje koje će podići standard i kvalitetu 
studiranja i istraživanja 

 

  cilj Pokazatelj 2021. 

3a 
 kontinuirano podizanje standarda 
fizičkog prostora kroz praćenje i razvoj 
suvremenih rješenja za knjižnicu 

najmanje dva (2) računala ili bilo koja vrsta opreme za korisnike u godini 
dana, opremanja prostora i sl. 

3b 

kontiunirano podizanje standarda 
virtualnog okruženja, novih tehnologija i 
software kako bi se unaprijedile usluge 
i resursi knjižnice najmanje dva (2) poboljšanja softwarea, novih alata, tehnologija i sl. 

3c 
kontinuirano podizanje standarda 
uredskog okruženja zaposlenika  

najmanje dva (2) računala ili bio koja vrsta potrebne opreme za 
zaposlenike u godini dana 

4 

 

 Knjižnica ima kvalitetne knjižnične zbirke. 

 (iskaz u postocima)  

 

  cilj Pokazatelj 2021.  

4a 
povećati broj izvora i pristup izvorima 
bez obzira na oblik publikacija ili izvora povećanje broja prinova (ispitne literature)  za godišnjoj razini za 1% 

4b 

povećavati sposobnosti korisnika da 
učinkovito pronađu i koriste potrebne 
informacije kontinuiranim poboljšanjem 
pretraživača i pristupa zbirkama povećanje broja korisničkih edukacija za 2% 

4c 
kontinuirano surađivati s knjižnicama 
sastavnica na dostupnosti svim 
zbirkama na Sveučilištu povećanje broja dostupnih baza podataka na Sveučilištu u Rijeci za 1% 

4d 
razvijati stabilne, strateške i održive 
modele razvoja, zaštite i upravljanja 
zbirkama Kontinuirani razvoj novih zbirki, jedan (1) bilten (bibliografija) u godini 

5 

 

Knjižnica razvija kulturne i obrazovne programe u zajednici 

 



  cilj Pokazatelj 2021.  

5a 
knjižnica  osuvremenjuje Izložbu 
glagoljice  jedna (1)  virutalna aktivnost ili novi sadržaj godišnje 

5b 
knjižnica kreira i sudjeluje u kulturnim 
programima u zajednici 

 četiri (4) programa u zajednici u godini dana i broj suoraganizacija 
kulturnih programa 

5c 
knjižnica organizira edukativne 
programe za sve knjižnice sa područja 
matičnosti tri (3)  programa za knjižničare s područja matičnosti 

 

KLASA: 119-01/20-01 

URBROJ: 2170-04-01-20-11 

Rijeka, 9. prosinca 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


