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OKVIR 

 

Knjižnični sustav Sveučilišta u Rijeci okuplja sve visokoškolske knjižnice sveučilišta, a sastoji se od 8 

visokoškolskih knjižnica i Podružnice Kampus Sveučilišne knjižnice Rijeka koja obavlja knjižničnu 

djelatnost za sastavnice koje knjižnicu nemaju. 

Knjižnični sustav Sveučilišta u Rijeci: 

• Knjižnica Ekonomskog fakulteta Rijeka 
• Knjižnica Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija 
• Knjižnica Filozofskog fakulteta Rijeka 
• Knjižnica Građevinskog fakulteta Rijeka 
• Knjižnica Pomorskog fakulteta Rijeka 
• Knjižnica Pravnog fakulteta Rijeka 
• Knjižnica Tehničkog fakulteta Rijeka 
• Knjižnica za biomedicinu i zdravstvo Rijeka 
• Podružnica Kampus /Sveučilišne knjižnice Rijeka 

Podružnica Kampus matična je knjižnica za Učiteljski fakultet, te: Fakultet za matematiku, Fakultet za 
fiziku, Fakultet informatike i digitalnih tehnologija, Odjel za biotehnologiju, te sveučilišne studije 
Logopedije i Politehnike.  
 
Knjižnica za biomedicinu i zdravstvo matična je knjižnica Medicinskom fakultetu, Fakultetu 
zdravstvenih studija te Fakultetu dentalne medicine, a djeluje i za Klinički bolnički centar Rijeka. 

Knjižnice unutar svojih ustanova djeluju sukladno Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, a uvjeti 
za obavljanje djelatnosti propisani su Standardima za visokoškolske, sveučilišne i specijalne knjižnice. 
Knjižnice redovito izvještavaju o svom radu, a podaci se prikupljaju u Sustavu jedinstvenog 
elektroničkog prikupljanja statističkih podataka o poslovanju knjižnica pri NSK. Knjižnice mjere svoju 
uspješnost temeljem Standarda i Evaluacijskog lista koji je prilog Standardu.  

Kako bi poslovanje knjižnica bilo uspješnije i kvalitetnije, izrađene su smjernice za razvoj knjižničnog 
sustava Sveučilišta u Rijeci za razdoblje do 2025. godine1 

 

 

 

 

 

 

 
1 Strategija Sveučilišta u Rijeci prati razdoblje do 2025. godine. Rad knjižničnog sustava vremenski je usklađen 
sa strateškim dokumentom.  

https://www.efri.uniri.hr/hr/knjiznica/50
https://www.fmtu.uniri.hr/knjiznica/kontakt
http://www.ffri.uniri.hr/hr/knjiznica.html
https://gradri.uniri.hr/knjiznica/
https://www.pfri.uniri.hr/knjiznica/
https://www.pravri.uniri.hr/hr/knjiznica.html
http://www.riteh.uniri.hr/ustroj/knjiznica/
https://medri.uniri.hr/ustroj/knjiznica-za-biomedicinu-i-zdravstvo/
https://kampus.svkri.uniri.hr/?_ga=2.184531814.1778112681.1653935225-1060611864.1571056303&_gl=1%2Ar0vlha%2A_ga%2AMTA2MDYxMTg2NC4xNTcxMDU2MzAz%2A_ga_6KJHJMYYD0%2AMTY1NDA2ODE1MS45LjEuMTY1NDA3MDQ0Ny4w


   
 

   
 

SMJERNICE 

 

1. Knjižnice usklađuju svoje poslovanje temeljem zajedničkog, jedinstvenog knjižničnog programa. 
Promjena knjižničnog programa je nacionalni prioritet i Sveučilište u Rijeci je dalo suglasnost za 
provođenje nacionalnog projekta E-sveučilišta.  
Cilj: implementacija novog knjižničnog programa sukladno nacionalnom planu i aktivnostima 
kojim NSK i Carnet osiguravaju novi moderni i razvojni knjižnični program za cjelokupni knjižnični 
sustav RH.  

 
2. Knjižnice osiguravaju pristup i informacije o dostupnosti svih elektroničkih sadržaja, časopisa, baza 

podataka kao i ostalih izvora koje knjižnica pretplaćuje ili koristi putem mrežnih stranica. 
Cilj: svim korisnicima knjižnice na jednom mjestu osigurati potpun i cjeloviti pristup znanstvenim 
informacijama te popis znanstvenih časopisa u otvorenom pristupu unutar znanstvenog 
područja koja knjižnica pokriva, a u kojima znanstvenici sastavnice mogu objavljivati bez naplate.  

 
3. Knjižnice sustavno izgrađuju svoje repozitorije, osiguravaju pristup građi u otvorenom pristupu, te 

zajednički izgrađuju Digitalnu knjižnicu Sveučilišta u Rijeci. Radi jedinstvenosti i istovjetnosti 
podataka, knjižnice će pojačati napore na ujednačavanju bibliografije radova znanstvenika i 
nastavnika u Crosbi bazi s istovjetnom pohranom objekata u repozitoriju sastavnice (otvorenost je 
omogućena sukladno autorskim pravima i obvezama svakog autora i izdavača).  
Cilj: bibliografija znanstvenika u Crosbi bazi istovjetna je pohranjenim objektima u repozitoriju 
sastavnice uz poštivanje autorskih i srodnih prava.  

 
4. Knjižnice pružaju potporu znanstvenim i razvojnim istraživanjima akademske i znanstvene 

zajednice u skladu s njihovim potrebama. 
Cilj: bibliometrijske analize i pokazatelji o znanstvenoj produktivnosti znanstvenika i ustanove. 

 
5. Knjižnice sudjeluju u podizanju razine svijesti i znanja dionika znanstvene djelatnosti Sveučilišta o 

značaju otvorenih znanstvenih informacija i istraživačkih podataka kroz radionice i edukacije. 
Centar za otvorenu znanost (COZ) i knjižnice sastavnice kreiraju i provode obrazovne programe za 
razvoj potrebnih vještina za provođenje praksi otvorene znanosti svih dionika znanstvene 
djelatnosti. 
Cilj: suradnja u izgradnji repozitorija, izdavačkoj produkciji sastavnica u otvorenom pristupu te 
pomoć znanstvenicima u objavljivanju u otvorenom pristupu temeljne su smjernice knjižnica. 

 
6. Knjižnice oblikuju i provode programe informacijskog opismenjavanja koji su namijenjeni 

studentima, znanstveno-nastavnom osoblju i znanstvenom osoblju te drugim zainteresiranim 
korisnicima. 
Cilj: razvijanje vještina informacijske i digitalne pismenosti korisnika. 
 

7. Knjižnice provode kulturnu i javnu djelatnost 
Cilj: sudjelovanje u programima matične ustanove, izdavačke djelatnosti matične ustanove, u 
stručnim i znanstvenim projektima povezanim s knjižničnim uslugama. 
 

8. Knjižnice pružaju usluge za potrebe izvođenja nastave online (na daljinu) koje uključuju 
digitalizaciju i pohranu obrazovnih sadržaja. Sveučilišna knjižnica Rijeka kao matična ustanova nudi 
pomoć u digitalizaciji sadržaja, a radi rasterećenja knjižničnog osoblja u knjižnicama. 
Cilj: ubrzavanje digitalizacije i pružanje brže usluge korisnicima, kao i trajna pohrana 
digitaliziranog sadržaja.  
 



   
 

   
 

9. Knjižnice sustavno zagovaraju nova radna mjesta i zapošljavanje stručnog knjižničarskog osoblja te 
rad studenata u knjižnici. Knjižnice nemaju dovoljan broj zaposlenog knjižničnog osoblja prema 
pokazatelju kvalitete “Broj osoblja u ekvivalentu PRV na 1.000 pripadnika populacije koju knjižnica 
treba uslužiti” niti prema povećanom broju dodatnih usluga koje knjižnice obavljaju sukladno 
Standardima. Uključivanje studenata matične ustanove u rad knjižnice osobito doprinosi razvoju 
njihovih kompetencija i vještina u području informacijsko-komunikacijskih znanosti, kao i 
osnaživanju temeljnih kompetencija struke sa informacijskih alatima i vještinama. Rad u knjižnici 
studentima otvara mogućnost stjecanja mikrokvalifikacija (minors) u području vrednovanja 
informacija, razvijanja vještina informacijske i digitalne pismenosti, istraživačkih vještina, stjecanja 
znanja i informacija o uslugama knjižnice; posjedovanje pozitivnog stava prema poslu i timskog 
rada. 
Cilj: sustavno tražiti nova radna mjesta u knjižnicama te povećati broj uključenih studenata u rad 
knjižnice. 

 


