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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.  
 
 
 
Polazišta 
 
Strategija Sveučilišne knjižnice Rijeka prvi je dokument strategije koji knjižnica izrađuje. Temeljni dokumenti kao 
polazišne točke za izradu strategije bili su zakonski i podzakonski akti RH, dokumenti strategije Sveučilišta u 
Rijeci, te knjižnica u okruženju iste vrste, osobito istovjetnih knjižnica u YUFE mreži u kojoj je Sveučilište u Rijeci 
partner.  
Strategijom su definirani ciljevi. Knjižnica je definirala pet temeljnih ciljeva. Ciljevi su razrađeni u podciljevima i 
svaki podcilj ima svoju ciljnu vrijednost. Godišnji planovi rada će numerički pratiti svaku ciljnu vrijednost. 
Ciljna vrijednost određena je temljem realnih brojeva u promatranoj godini. Ciljane vrijednosti temelje se na 
godišnjim predviđanjima, a ne ukupnom kumulativu za promatrani period. U planu rada i izvješću o radu 
obrazložit će se približavanje ciljevima ondnosno odstupanje ukoliko do njih dođe.  
 
 
Sveučilišna knjižnica Rijeka svjesna je činjenice da se u učenju i istraživanju odvija  snažan pomak od 
tradicionalne posudbe (posjedovanja) knjige prema pronalaženju i mapiranju znanstvenh informacija, pri čemu 
podaci, osobito istraživački igraju sve značajniju ulogu.  
Informacije postaju sve dostupnije i otvorenije za javnost, i lakše ih je kombinirati, razvijati i dijeliti, osobito putem 
društvenih medija. Ključna aktivnost u korištenju informacija je znanje, poučavanje i razvoj vještina kako koristiti i 
ocijeniti dostupne informacije. 
Sveučilišna knjižnica Rijeka središnja je knjižnica visokoškolskog sustava Sveučilišta u Rijeci koja 
svojim uslugama i kontinuiranim poučavanjem svih svojih korisnika doprinosi razvoju znanosti, 
poučavanja i transferu tehnologija u svojoj sveučilišnoj zajednici.  
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Strateški ciljevi: 
 

 
1. Poučavanje i istraživanje temeljne su usluge knjižnice.  

1a: povećanje broja edukativnih sadržaja knjižnice u potpori studiranju i istraživanju na Sveučilištu u 
Rijeci 
1b: suradnja sa svim sastavnicama Sveučilišta, osobito knjižnicama, na promociji važnosti informacijske 
pismenosti u zajednici 
1c:participacija u integrativnim programima Sveučilišta u Rijeci s poticanjem informacijskih vještina 
istraživača 
 

2. Knjižnica pruža potporu  sveučilišnim programima i istraživačkim potrebama kroz razvoj 
kvalitete, izgradnju zbirki i informacijskih servisa. 
2a: knjižnica sudjeluje i participira u YUFE mreži 
2b: knjižnica povećava broj digitalno dostupnih sadržaja za potrebe online nastave, e-kolegija i 
udaljenog pristupa studentima i znanstvenicima 
2c: knjižnica kroz Centar elektroničkog nakladništva potiče autore na objavu elektroničkih izdanja i 
otvoreni pristup izdanjima 
2d: suradnja sa knjižnicama sastavnica Sveučilišta na izgradnji i povećanju zbirke digitaliziranih sadržaja 
2e: knjižnica izrađuje bibliometrijske potvde svih vrsta za sve zahtjeve znanstvenika i Sveučilišta, te 
surađuje sa svim sastavnicama u ujednačavanju traženih metričkih pokazatelja 
 

3. Knjižnica kreira moderna fizička i napredna online okruženja za učenje koje će podići standard i 
kvalitetu studiranja i istraživanja 
3a: kontinuirano podizanje standarda fizičkog prostora kroz praćenje i razvoj suvremenih rješenja za 
knjižnicu 
3b:kontiunirano podizanje standarda virtualnog okruženja, novih tehnologija i software kako bi se 
unaprijedile usluge i resursi knjižnice. 
3c: kontinuirano podizanje standarda radnog okruženja zaposlenika  
 

4. Knjižnica ima kvalitetne knjižnične zbirke. 
4a: povećati broj izvora i pristup izvorima bez obzira na oblik publikacija ili izvora 
4b: povećavati sposobnosti korisnika da učinkovito pronađu i koriste potrebne informacije kontinuiranim 
poboljšanjem pretraživača i pristupa zbirkama 
4c: kontinuirano surađivati s knjižnicama sastavnica na dostupnosti svim zbirkama na Sveučilištu 
4d: razvijati stabilne, strateške i održive modele razvoja, zaštite i upravljanja zbirkama 
 
 

5. Knjižnica razvija kulturne i obrazovne programe u zajednici 
5a: knjižnica održava Izložbu glagoljice kao stalni postav 
5b: knjižnica kreira i sudjeluje u kulturnim programima u zajednici 
5c: knjižnica organizira edukativne programe za sve knjižnice sa područja matičnosti 
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CILJEVI  I CILJNE VRIJEDNOSTI 
 
 
 
 

1. Edukacija i istraživanje temeljne su usluge knjižnice. Kroz provođenje individualne edukacije, online 
alate, cjeloživotne programe knjižnica pruža potporu studentima i znanstvenicima. 

  cilj pokazatelj ciljna vrijednost 

1a 

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

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

2 edukativna 
sadržaja u godini 
dana 

1b 
suradnja sa svim sastavnicama 
Sveučilišta, osobito knjižnicama, na 
promociji važnosti informacijske 
pismenosti u zajednici 

broj suradnji u godini dana (zajednički program, 
edukacija, suradnja) 

1 suradnja u godini 
dana 

1c 
participacija u integrativnim 
programima Sveučilišta u Rijeci s 
poticanjem informacijskih vještina 
istraživača broj radionica  

1 radionica u godini 
dana 

2 Potpora sveučilišnim programima, uslugama, istraživačkim potrebama kroz razvoj kvalitete, izgradnju 
zbirki i informacijskih servisa. 

  cilj pokazatelj ciljna vrijednost 

2a knjižnica sudjeluje i participira u 
YUFE mreži 

broj održanih radionica, webinara, kolaborativnih 
aktivnosti i dr. 

3 događanja u godini 
dana 

2b 

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

broj novih digitalnih objekata u godini dana koje 
je knjižnica digitalizirala 

10 digitaliziranih 
objekata u godini 
dana 

2c 

knjižnica kroz Centar elektroničkog 
nakladništva potiče autore na 
objavu elektroničkih izdanja i 
otvoreni pristup izdanjima broj prijeloma u godini dana 

5 prijeloma u godini 
dana 

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

broj novih digitalnih objekata u repozitorijima 
namjenjenih nastavi: knjige, poglavlja, obrazovni 
sadržaji na razini Sveučilišta u godini 

20 novih digitalnih ili 
digitaliziranih 
objekata u godini 
dana 

2e 

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

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

80 potvrda u godini 
dana 
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3   Stvaranje i održavanje modernih fizičkih i naprednih online okruženja za učenje koje će podići standard 
i kvalitetu studiranja i istraživanja 

  cilj pokazatelj ciljna vrijednost 

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

brojčani iskaz opreme za korisnike u godini 
dana, opremanja prostora i sl. 

2 nova računala ili 
dodatne druge IT 
opreme za korisnike 
u godini dana 

3b 

kontiunirano podizanje standarda 
virtualnog okruženja, novih 
tehnologija i software kako bi se 
unaprijedile usluge i resursi 
knjižnice 

okvirni iskaz broja poboljšanja, novih alata, 
tehnologija i sl. 

1 poboljšanje ili novi 
alat ili nova IT usluga 
u godini dana 

3c 
kontinuirano podizanje standarda 
uredskog okruženja zaposlenika  brojčani iskaz opreme u godin dana 

2 računala ili dodatne 
druge IT opreme za 
zaposlenike u godini 
dana 

4   Podrška učenju i istraživanju kroz kvalitetu knjižničnih zbirki 

  cilj pokazatelj ciljna vrijednost 

4a povećati broj izvora i pristup 
izvorima bez obzira na oblik 
publikacija ili izvora ukupni godišnji podatak iz izvješća o prinovama 

praćenje godišnjeg 
broja prinova pri 
čemu je ukupan broj 
konstantan ili 
povećan 

4b 

povećavati sposobnosti korisnika 
da učinkovito pronađu i koriste 
potrebne informacije kontinuiranim 
poboljšanjem pretraživača i pristupa 
zbirkama ukupni godišnji broj edukacija  

4 edukacije u godini 
dana 

4c kontinuirano surađivati s 
knjižnicama sastavnica na 
dostupnosti svim zbirkama na 
Sveučilištu 

ukupan broj dostupnih baza podataka na 
Sveučilištu u Rijeci u godini 

praćenje godišnjeg 
broja dostupnih baza 
podataka na 
nacionalnoj razini pri 
čemu je ukupan broj 
konstantan ili 
povećan 

4d razvijati stabilne, strateške i održive 
modele razvoja, zaštite i upravljanja 
zbirkama broj novih zbirki, broj biltena (bibliografija) 

1 nova zbirka, 
pripremljena 
bibliografija (e bilten) 
u godini dana 

5 Knjižnica razvija kulturne i obrazovne programe u zajednici 
  cilj pokazatelj ciljna vrijednost 

5a knjižnica održava Izložbu glagoljice 
kao stalni postav broj vođenja virtualnih i fizičkih u godini dana 

15 vođenih grupa 
fizički ili virtualno u 
godini dana 

5b knjižnica kreira i sudjeluje u 
kulturnim programima u zajednici 

broj programa u zajednici u godini dana i broj 
suoraganizacija kulturnih programa 

5 programa u godini 
dana 

5c 
knjižnica organizira edukativne 
programe za sve knjižnice sa 
područja matičnosti 

broj programa za knjižničare s područja 
matičnosti 

3 radionice ili 
programa u godini 
dana 

 


