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Razvoj SVKZD 

• SVKZD djeluje u okviru matične ustanove – 
UNIZD, kao ustrojbena jedinica sa svrhom 
djelotvornog i cjelovitog osiguranja uvjeta za 
realizaciju znanstveno-istraživačke, nastavne i 
obrazovne djelatnosti UNIZD  

• 1956. god. – osnovana Knjižnica kada je s 
radom započeo Filozofski fakultet u Zadru – 
naziv: Knjižnica Filozofskog fakulteta u Zadru 

• 2003.  god. s osnutkom Sveučilišta u Zadru 
Knjižnica postaje Sveučilišna knjižnica    



Razvoj SVKZD 

• izgradnja fonda i razvoj usluga prati širenje 
Sveučilišta - osnivanje novih odjela i centara, 
područja istraživanja, strategiju razvitka  
Sveučilišta itd.  

 



POSLANJE SVKZD 
• Osigurati pristup svim dostupnim  izvorima informacija relevantnim za 

zajednicu Sveučilišta u Zadru te pružiti knjižnične usluge za potporu 
istraživanja, nastave i učenja prema potrebama sveučilišne zajednice.   

 

Ciljevi SVKZD:  

• biti informacijsko središte Sveučilišta 

• sakupljati, čuvati, stručno obrađivati i osiguravati pristup knjižničnoj građi i 
ostalim izvorima informacija 

• aktivno sudjelovati u procesima učenja i stvaranja znanja 

• pružati usluge kojima zadovoljavamo promjenjive potrebe knjižnice i 
njenih korisnika 

• poticati različitosti u gledištima, mišljenjima i idejama 

• čuvanje i davanje na korištenje svih znanstvenih i stručnih radova 
djelatnika Sveučilišta u Zadru kao doprinos znanstvenom i kulturnom 
nasljeđu 

• razvijati i poticati knjižničarsku stručnost i vještinu 

 



Ogranci 
Sveučilišne 
knjižnice 







• Tko su korisnici Sveučilišne knjižnice? 



Korisnici Sveučilišne knjižnice: 

 

• studenti  

• znanstveno-nastavnog osoblje Sveučilišta 

• i drugo osoblje Sveučilišta  



Usluge 

 



Edukacija korisnika  

• Stručna vodstva po Sveučilišnoj knjižnici – Đir po 
Knjižnici 

 

• Edukacija za studente:  

     - predstavljanje SVKZD na poziv nastavnika u okviru 
različitih kolegija  

    - radionice – samostalne ili na poziv nastavnika 

 - individualne instrukcije 

    - sveučilišni izborni kolegij - Informacijska pismenost 
(3 ECTS) -  ljetni semestar  

 



Edukacija za studente:  
Individualne instrukcije 

Individualne instrukcije odnose se na pomoć studentima pri:  

• strukturiranju informacijskog upita (koje ključne riječi i predmetnice 

da koristim pri pretraživanju literature…) 

• osmišljavanje plana prikupljanja literature  

• pretraživanje knjižničnih kataloga i bibliografija 

• pretraživanje baza podataka znanstvenih radova 

• …i odgovor na upite vezane uz pristup građi i njihovo korištenje. 

 

Individualne instrukcije provode se u okviru Odjela informacijske službe 
i međuknjižnične posudbe koji se nalazi u predsoblju čitaonice 

Središnje knjižnice (zgrada na rivi)  u vrijeme rada djelatnika/ce od 

8.00 do 16.00 sati, te u ogranku Novi kampus u vremenu od 13.00 

do 15.00 sati. 

 



 
Edukacija za studente:   

sveučilišni izborni kolegij Informacijska 
pismenost  

 • na preddipl. i dipl. razini a posebice je namijenjen 
studentima prve godine preddipl. studija  (nudi se 
studentima svih odjela osim OIZ)  

• cilj kolegija: osposobiti studente za pretraživanje, 
pronalaženje, vrednovanje i uporabu informacija te 
korištenje info. ustanova i izvora u akad. obrazovanju, 
kao i stjecanje osnova za razumijevanje i primjenu 
informacijskog opismenjavanja 

• organizacija kolegij:  Odjel za info. znanosti (izv. prof. 
dr. sc. I. Stričević) + knjižničari Sveučilišne knjižnice 

 





Edukacija za nastavnike i 
suradnike: 

• Individualne instrukcije za nastavnike i suradnike odnose se 
na pomoć pri: 

• pretraživanju baza podataka – tematska pretraživanja, citiranost i 
dr.   

• izradi osobnih profila u bibliografijama, društvenim mrežama za 
znanstvenike i slično;        

• procjeni kvalitete znanstvenih časopisa i konferencija na osnovi 
metričkih pokazatelja (indeksiranosti u bibliografskim bazama 
podataka itd); 

•  korištenju programa za upravljanje bibliorafskim podacima; 

•  korištenju programa za otkrivanje plagijata. 

 



Bibliometrijske usluge 

• Izdavanje Potvrde o indeksiranosti i citiranosti 
radova - za potrebe napredovanja u zvanjima, 
prijava na projekte, stipendije i sl. 

• Izdavanje Potvrde o indeksiranosti i metričkim 
pokazateljima časopisa - za potrebe uredništva 
časopisa 

 



Usluge za korisnike s posebnim 
potrebama 

Računalna oprema za slijepe i slabovidne korisnike 

Računalna oprema za slijepe i slabovidne korisnike smještena je 
u čitaonici Središnje knjižnice.  Za korištenje opreme potrebno 

se obratiti djelatnicima u čitaonici.  Dostupna je sljedeća 

oprema: 

- računalo s programom za čitanje teksta sa zaslona prilagođen 

- hrvatskom jeziku,  tzv. Brailleova bilježnica; 

- sintetizator glasa i čitač Brailleovog pisma; 

- program za uvećanje sadržaja i autofokusno vizualno 

pomagalo za povećanje tiskane građe 
 



Posudba 

• 4 knjige istovremeno 

• Rok posudbe – 20 dana, mogućnost jednog 
produženja (prije isteka roka posudbe – 
telefonom ili u knjižnici)   

• Zakasnina !  - 0,50 kn (po knjizi i po danu) 

 

 

 



Međuknjižnična posudba  

• ako Sveučilišna knjižnica nema u svom fondu 
neku knjigu/časopis/pristup bazi – 

    može je naručiti ih iz drugih knjižnica u 
Hrvatskoj i inozemstvu 

• cijena usluge ovisi o knjižnici od koje se 
posuđuje  

   



Nabava knjižnične građe 

• Koji su načini na koji Sveučilišna knjižnica 
nabavlja građu? 



Nabava knjižnične građe 

• za oblikovanje knjižničnoga fonda i 

planiranje njegove izgradnje zaduženi su 

knjižničari Sveučilišne knjižnice a u 

procesu aktivno sudjeluju i korisnici - 

studenti i znanstveno-nastavno osoblje 

Sveučilišta  

• oblici nabave:  

– kupnja, razmjena, dar, vlastita izdanja 



Nabava knjižnične građe 

• tiskana građa – knjige, časopisi itd. 

• online građa – baze podataka, individualni 
časopisi 

 





 





Koristite SVKZD, pratite SVKZD, 
kritizirajte SVKZD da budemo još 

bolji… :) 

• mrežne stranice  

• Facebook  

 

 

 



Hoće li mi Sveučilišna knjižnica uopće 
trebati? 

• kad ćete tražiti literaturu za kolokvije/ispite 

• kad ćete tražiti literaturu za seminarski rad 

• … 
Sigurno 

• kad će vam trebati mirno mjesto za učenje 

• kad će vam trebati mjesto za grupni rad s 
kolegama    

• … 

Vjerojatno  

 

• pomoć pri traženju literature – NE! JER STE VI 
(BUDUĆI) INFORMACIJSKI STRUČNJACI  

• kad ne znate gdje bi na pauzi između 
predavanja :)  

• … 

A može i… 



Središnja knjižnica 

Čitaonica za tihi rad (8-19:30) + Čitaonica za grupni rad (8-19:30) 
+ Informator (8-16) 

Lijevo krilo središnje zgrade Sveučilišta, PRVI KAT 



Čitaonica za grupni rad – prostor za 
“glasno” učenje i opuštanje:)  



Informator 

Radno vrijeme:  

8.00 – 16.00 
 

- pomoć pri 
pretraživanju 
literature 

- edukacija 

- međuknjižnična 
posudba 

 
 

 



Čitaonica za  
tihi rad 

Lokacija:  
ISPITNA 

LITERATURA 

ČASOPISI – 
zadnji brojevi 

RAČUNALA S 
PRISTUPOM 
INTERNETU  

ENCIKLOPEDIJE, 
RJEČNICI,  

LEKSIKONI… 

Radno vrijeme:  8.00 – 19.30 h  
 
 
 
 



Odjel posudbe 
– Središnja 

knjižnica 

Radno vrijeme:  8.00 – 
19.30 sati 

Lijevo krilo središnje 
zgrade Sveučilišta, 
PRIZEMLJE 

 



Kako se upisati? 

• GDJE:  

• a) Odjel posudbe  

• b) ogranak na Novom kampusu 

 

• KADA: ponedjeljak - petak, 8.00 – 19.30 sati;  

• KAKO - ŠTO JE POTREBNO: indeks i osobna 
iskaznica.  

• PS „KOL'KO PARA“;) – besplatno:D 



Kako mogu pronaći što mi treba u  
Sveučilišnoj knjižnici i što sve knjižnica 

uopće ima?  
 

 

 

• Knjižnični katalog  

 

     



www.unizd.hr 



Katalog  



 



 
 
Za posudbu je važno pogledati:  
- LOKACIJA: Središnja knjižnica, Čitaonica - Ispitna, Anglistika, 
Novi kampus...  
- SIGNATURA – podatak važan za pronalaženje na policama  
- STATUS      --- označava da je slobodno za posudbu;  
          - za čitaonicu  
          - zadužen  

   

 



Baze podataka 







Za studente informacijskih znanosti 
važne su sljedeće baze: 

 

 

 

Za pristup izvan Sveučilišta 

potrebno je upisati broj članke 

iskaznice SVKZD 





Ogranak SVKZD – Novi kampus 
- građa iz područja informacijskih znanosti smještena je u knjižničnom 

ogranku Novi kampus  

- posjet i upoznavanje ogranka Novi kampus na sljedećem Orijentacijskom 

praktikumu    


