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 Gdje, kada, kako, zašto mi Sveučilišna 
knjižnica može pomoći  

Sveučilišna knjižnica, Sveučilište u Zadru, 
13.11.2014. 



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  

 

• kad ne znate od čega krenuti pri traženju 
literature za seminar/ispit  

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

• … 

A može i… 

Sveučilišna knjižnica, Sveučilište u Zadru, 
13.11.2014. 



Usluge Sveučilišne knjižnice 

• posudba (posudba građe iz Sveučilišne 
knjižnice i iz drugih knjižnica u 
Hrvatskoj/svijetu) 

• pristup bazama podataka znanstvenih 
radova   

• edukacija   

• računala, pristup internetu...    

• prostor za učenje/izradu zadaća/druženje... 

• … 

 
Sveučilišna knjižnica, Sveučilište u Zadru, 

13.11.2014. 



Središnja knjižnica 

Čitaonica + Odjel informacijske službe i međuknjižnične 

posudbe  
Lijevo krilo središnje zgrade Sveučilišta, PRVI KAT 

Sveučilišna knjižnica, Sveučilište u Zadru, 
13.11.2014. 



Odjel 

informacijske 

službe i 

međuknjižnične 

posudbe  

Radno vrijeme:  

8.00 – 16.00 
 

-pomoć pri 
pretraživanju 
literature 

- edukacija 

- međuknjižnična 
posudba 

 
 

 

Sveučilišna knjižnica, Sveučilište u Zadru, 
13.11.2014. 



Predsoblje čitaonice – prostor za 
“glasno” učenje i opuštanje:)  

Sveučilišna knjižnica, Sveučilište u Zadru, 
13.11.2014. 



Sveučilišna knjižnica, Sveučilište u Zadru, 
13.11.2014. 



Čitaonica 

Lokacija:  
ISPITNA 

LITERATURA 

ČASOPISI – 
zadnji brojevi 

RAČUNALA S 
PRISTUPOM 
INTERNETU  

ENCIKLOPEDIJE, 
RJEČNICI,  

LEKSIKONI… 

Radno vrijeme:  8.00 – 19.30 h  
 
 
 
 

Sveučilišna knjižnica, Sveučilište u Zadru, 
13.11.2014. 



Rječnici, leksikoni, enciklopedije...  
(referentna građa) 
- ne posuđuje se (može se skenirati, iznijeti za kopiranje)   

Sveučilišna knjižnica, Sveučilište u Zadru, 
13.11.2014. 



 
 
 

Sveučilišna knjižnica, Sveučilište u Zadru, 
13.11.2014. 



Časopisi 

•Popularni 

•Stručni 

•Znanstveni 

•Kombinirani 
 

Sveučilišna knjižnica, Sveučilište u Zadru, 
13.11.2014. 



 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sveučilišna knjižnica, Sveučilište u Zadru, 
13.11.2014. 



PODACI VAŽNI ZA NAVOĐENJE 
PODATAKA O CITIRANJU! 

UREDNIŠTVO časopisa – 
jedan od kriterija za procjenu 
kvalitete  časopisa 

Sveučilišna knjižnica, Sveučilište u Zadru, 
13.11.2014. 



Odjel posudbe 
Radno vrijeme:  8.00 – 
19.30 h 
Lijevo krilo središnje 
zgrade Sveučilišta, 
PRIZEMLJE 
 
Upis (besplatan): indeks 
+ osobna  

Sveučilišna knjižnica, Sveučilište u Zadru, 
13.11.2014. 



Ogranci Sveučilišne knjižnice nalaze pored matičnih 
odjela:  

- Slavistička knjižnica - desno krilo, treći kat  (8-
19.30 h) 

- knjižnica Odjela za talijanski jezik i književnost – 

lijevo krilo, četvrti kat (8-12 h) 

- knjižnica Odsjeka za francuski jezik i književnost 
(12.30-16 h) 

- knjižnica Odsjeka za iberoromanske studije – 
lijevo krilo, podrum (12-14h) 

- knjižnica na Novom kampusu – literatura vezana 
uz područja odjela koji se tamo nalaze (8-19.30 h)  Sveučilišna knjižnica, Sveučilište u Zadru, 

13.11.2014. 



Ostale knjižnice  

Znanstvena knjižnica Zadar - http://www.zkzd.hr/ 
• dobiva obvezni primjerak svih publikacija koje se 

izdaju u Hrvatskoj (napomena: nakladnici često ne 
izvršavaju tu obvezu) 
 

Gradska knjižnica Zadar - http://gkzd.hr/?q=en  
• narodna knjižnica – nabavlja samo malen dio 

znanstvenih publikacija 
 
 Ukoliko građu ne pronađete u knjižnicama u Zadru - 

potražite u katalozima drugih knjižnica: 
        npr. Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb 

(www.nsk.hr), Knjižnica Filozofskog fakulteta, Zagreb 
(http://koha.ffzg.unizg.hr/)   

 

Sveučilišna knjižnica, Sveučilište u Zadru, 
13.11.2014. 

http://www.zkzd.hr/
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http://www.nsk.hr/
http://koha.ffzg.unizg.hr/


Posudba 

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

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

• Prije upisa u semestar vratiti sve knjige kako bi 
dobili potvrdu koja je potrebna pri upisu 
sljedećeg semestra! 

 

 

 
Sveučilišna knjižnica, Sveučilište u Zadru, 

13.11.2014. 



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  

   

Sveučilišna knjižnica, Sveučilište u Zadru, 
13.11.2014. 



Posudba 
• Kako mogu znati što sve mogu posuditi u  

Sveučilišnoj knjižnici, što knjižnica sve ima?  

       Knjižnični katalog  

 

     

Sveučilišna knjižnica, Sveučilište u Zadru, 
13.11.2014. 



www.unizd.hr 

 

Sveučilišna knjižnica, Sveučilište u Zadru, 
13.11.2014. 



 

Sveučilišna knjižnica, Sveučilište u Zadru, 
13.11.2014. 



 
Npr. ako znamo naslov... 

 
 

              

Evans, V. (1998). Successful Writing. Newbury: Express Publishing. (unit 7, 

unit 9c) 

Sveučilišna knjižnica, Sveučilište u Zadru, 
13.11.2014. 



 
Odaberemo odgovarajući naslov 

(napomena: otvorimo zapis da vidimo 
podnaslov ako postoji), autora, 

godinu... 
              

Evans, V.(1998). Successful Writing. Newbury: Express Publishing. (unit 7, unit 9c) 

Sveučilišna knjižnica, Sveučilište u Zadru, 
13.11.2014. 



Odaberite odgovarajući naslov i podnaslov 
(ako postoji podnaslov)!  
Vidite gdje se knjiga nalazi te ima li slobodnih 
primjeraka!  

Sveučilišna knjižnica, Sveučilište u Zadru, 
13.11.2014. 



Odaberite odgovarajući naslov i podnaslov 
(ako postoji podnaslov)!  
Vidite gdje se knjiga nalazi te ima li slobodnih 
primjeraka!  

Sveučilišna knjižnica, Sveučilište u Zadru, 
13.11.2014. 



 
 
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  

   

 

Sveučilišna knjižnica, Sveučilište u Zadru, 
13.11.2014. 



 
Pri posudbi je potrebno ispuniti PRIJAMNICU u 
koju za KNJIGE upisujete:  
- SIGNATURU 
- NASLOV knjige, autora/e, godina izdanja 
- VAŠE IME I PREZIME  

Sveučilišna knjižnica, Sveučilište u Zadru, 
13.11.2014. 



Lokacija: Anglistika   

Ukoliko se kao lokacija pojavljuje “Anglistika” – navedena građa 
se nalazi u uredima nastavnika Odjela za anglistiku te se 
obratite nastavnicima Odjela. 

Sveučilišna knjižnica, Sveučilište u Zadru, 
13.11.2014. 



Pripazite – ako tražite prema autoru… 
npr. Edgar Allan Poe  

 Obavezan redoslijed:  
     Prezime, Ime / Inicijal imena 
         
Ne!!!: Ime Prezime 
 
 

Sveučilišna knjižnica, Sveučilište u Zadru, 
13.11.2014. 



 
A što s poglavljima u knjigama, 
radovima u zbornicima, člancima u 
časopisima? 

      Spitulnik, Debra. Mediating unity and diversity. The 
production of language ideologies in Zambian broadcasting. 
U: Schieffelin, Bambi B., Woolaard, Kathryn A. & Kroskrity, 
Paul V. (ur.). Language  Ideologies: Practice and Theory 
(Oxford Studies in Anthropological Linguistics). Oxford: Oxford 
University Press, 1998. 51-67. 

 

 

Sveučilišna knjižnica, Sveučilište u Zadru, 
13.11.2014. 



Tražimo prema naslovu publikacije u kojoj se 
rad nalazi. 

Sveučilišna knjižnica, Sveučilište u Zadru, 
13.11.2014. 



Tematska pretraživanja  

Sveučilišna knjižnica, Sveučilište u Zadru, 
13.11.2014. 



Sveučilišna knjižnica, Sveučilište u Zadru, 
13.11.2014. 



…a što je s “internetom”? 

 

Jesu li tiskani časopisi/knjige 
vrjedniji od elektroničkih? 

 

 

Sveučilišna knjižnica, Sveučilište u Zadru, 
13.11.2014. 



Časopisi u elektroničkom izdanju  
Npr. Hrčak: Portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa  - http://hrcak.srce.hr/  

PODACI VAŽNI ZA 
NAVOĐENJE PODATAKA O 
CITIRANJU! 

Sveučilišna knjižnica, Sveučilište u Zadru, 
13.11.2014. 



Sveučilišna knjižnica, Sveučilište u Zadru, 
13.11.2014. 



Jesu li tiskani časopisi/knjige vrjedniji od 

elektroničkih?  NE!  
Format ne govori ništa o kvaliteti sadržaja!  

 

 

Sveučilišna knjižnica, Sveučilište u Zadru, 
13.11.2014. 



- elektroničke časopise nalazimo na internetu – ili u otvorenom 
pristupu (npr. na portalu Hrčak)  ili u bazama  podataka kojima se plaća 
pristup  (pristupiti preko mrežnih stranica Sveučilišne knjižnice) 

 

 

Znanstveni časopisi danas sve češće izlaze samo u 
ELEKTRONIČKOM OBLIKU 
ili npr. i u tiskanom i u elektroničkom izdanju 

Sveučilišna knjižnica, Sveučilište u Zadru, 
13.11.2014. 



Slika 1  - NAPOMENA: šaljivi prikaz informacijskog krajolika  (Preuzeto i prilagođeno: Brawdpowred: How deep is your  Web. 
http://brandpowder.wordpress.com/2011/10/03/how-deep-is-your-web/  (2013-11-19) 

 

Knjižnični katalozi 
Baze podataka  
znanstvenih radova 

Sveučilišna knjižnica, Sveučilište u Zadru, 
13.11.2014. 
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Google  

VS  

Google Scholar 

Sveučilišna knjižnica, Sveučilište u Zadru, 
13.11.2014. 



• specijalizirana tražilica znanstvene i stručne  
literature 

• Google Scholar ulazi u zapise u otvorenom 
pristupu kao i u neke od “zatvorenih” baza 
podataka 

 

    Google Scholar je dobra početna točka pri 
pretraživanju literature, međutim potrebno je 
zasebno pretražiti i odgovarajuće baze!     

 

Google Scholar  
(Google znalac) 
http://scholar.google.hr   
   

Sveučilišna knjižnica, Sveučilište u Zadru, 
13.11.2014. 

http://scholar.google.hr/


Sveučilišna knjižnica, Sveučilište u Zadru, 
13.11.2014. 



Google Scholar –  
Napredno pretraživanje  

Sveučilišna knjižnica, Sveučilište u Zadru, 
13.11.2014. 



Baze podataka 

Sveučilišna knjižnica, Sveučilište u Zadru, 
13.11.2014. 



Sveučilišna knjižnica, Sveučilište u Zadru, 
13.11.2014. 



Za studente anglistike važne su 
sljedeće baze: 

 

Academic Search Complete 
• Zastupljena područja: sva znanstvena područja  
• Pristup sa i izvan Sveučilišta: 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,cpid&custid=s8214092&lang=hr   

• Pravo pristupa: Svi pripadnici hrvatske akademske zajednice 
• Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova 
• Proizvođač: EBSCO Publishing 

• Opis: Opsežna višedisciplinarna baza s cjelovitom 
tekstovima. Sadrži više od 8500 periodičkih publikacija 
uključujući više od 7300 recenziranih časopisa. Osim 
cjelovitog teksta, sadrži i sažetke za više od 12 500 
časopisa i ukupno više od 13 200 publikacija (uključujući 
monografije, izvješća, zbornike konferencija itd.).   

 
 
 

Sveučilišna knjižnica, Sveučilište u Zadru, 
13.11.2014. 
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Sveučilišna knjižnica, Sveučilište u Zadru, 
13.11.2014. 



Sveučilišna knjižnica, Sveučilište u Zadru, 
13.11.2014. 



PODACI VAŽNI ZA 
NAVOĐENJE PODATAKA O 
CITIRANJU! 

Sveučilišna knjižnica, Sveučilište u Zadru, 
13.11.2014. 



JSTOR 
• Zastupljena područja:  

      naglasak na humanističkim znanostima  

      (lingvistika, književnost, povijest, povijest umjetnosti, filozofija,       
 antropologija itd.)   

• Pristup sa Sveučilišta:  www.jstor.org  

• Pravo pristupa:  djelatnici i studenti Sveučilišta u Zadru 

• Opis:  JSTOR je višedisciplinarna digitalna arhiva znanstvenih 
časopisa. Omogućen je pristup sljedećim zbirkama: Arts & Sciences 
III, V i VII; Language & Literature; The Biological Sciences Collection 
(popis arhivskih kolekcija i liste časopisa: 
http://about.jstor.org/journals)  

• Napomena: Ako želite čitati članke iz JSOR arhivskih zbirki na koje 
Sveučilište nije pretplaćeno članke možete pospremiti na svoju 
virtualnu policu  (MyJSTOR – Shelf) te čitati (ne možete ih „skidati”)   

Sveučilišna knjižnica, Sveučilište u Zadru, 
13.11.2014. 

http://www.jstor.org/


JSTOR – pristup izvan Sveučilišta  

 
• Pristup izvan Sveučilišta:  molimo kontaktirajte 

Sveučilišnu knjižnicu za upute (knjiznica@unizd.hr )     
 

• Pri svakom daljnjem korištenju moći ćete se prijaviti 
preko početnog JSTOR sučelja (www.jstor.org)  
 

• Navedenu poveznicu molimo nemojte dijeliti s drugim 
osobama niti je javno objavljivati jer se time krše uvjeti 
korištenja baze JSTOR i Sveučilišta  

  

Sveučilišna knjižnica, Sveučilište u Zadru, 
13.11.2014. 
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Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike 
Hrvatske  

• Zastupljena područja: sva znanstvena područja  

• Pristup: http://hrcak.srce.hr/search/advanced    

• Pravo pristupa:Otvoreni pristup 

• Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova  

• Opis: Hrčak je centralni portal koji na jednom 
mjestu okuplja hrvatske znanstvene i stručne 
časopise koji nude otvoreni pristup svojim 
radovima 

 
Sveučilišna knjižnica, Sveučilište u Zadru, 

13.11.2014. 

http://hrcak.srce.hr/search/advanced


Hrvatska znanstvena bibliografija - CROSBI   

• Zastupljena područja: sva znanstvena područja  

• Pristup: http://bib.irb.hr/  

• Pravo pristupa: Otvoreni pristup 

• Vrsta baze: Bibliografska baza podataka 

• Opis: Hrvatska znanstvena bibliografija – CROSBI  
sadrži bibliografske podatke o publikacijama koje 
su napisali hrvatski znanstvenici. 

     

Izvrstan izvor kad počinjete tražiti literaturu – kako 
bi saznali što su o tome pisali hrv. znanstvenici. 

Sveučilišna knjižnica, Sveučilište u Zadru, 
13.11.2014. 

http://bib.irb.hr/


Sveučilišna knjižnica, Sveučilište u Zadru, 
13.11.2014. 



Sveučilišna knjižnica, Sveučilište u Zadru, 
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Google Books  
(http://books.google.com)  

 

- digitalizirane knjige – prikaz pojedinih dijelova 
teksta/stranica        

 

-    

Sveučilišna knjižnica, Sveučilište u Zadru, 
13.11.2014. 



Korisne tehnike pretraživanja - 
kraćenje  

• omogućava pronalaženje većeg broja riječi istoga korijena  

• najčešći znak za kraćenje je * (asterisk; zvjezdica)  

• npr. human* - obuhvaća sve riječi s korijenom human (npr.  
human, humanity, humanitation…)  

• preporučuje se za pretraživanje riječi u množini ukoliko imaju 
isti korijen (kako bi uključili i izraz u jednini i izraz u množini) – 
npr. language* uključuje i riječ language i languages 

 

Sveučilišna knjižnica, Sveučilište u Zadru, 
13.11.2014. 



Pretraživanja složenih izraza/fraza 

• omogućava pronalaženje određenog 
izraza/fraze    

• koriste se navodnici: „“ 

•  npr. “modal verb*”, “short stor*”, “science 
fiction”  

 

Sveučilišna knjižnica, Sveučilište u Zadru, 
13.11.2014. 



AND - sužava pretraživanje 

• rezultati pretraživanja uključuju samo one zapise  koji 
sadrže sve izraze koji su povezeni operatorom AND 

• npr.: short stor* AND Carver – obuhvaćeni su samo 
zapisi koji navode i jednu riječ/izraz  

 

 

 

Sveučilišna knjižnica, Sveučilište u Zadru, 
13.11.2014. 



OR - proširuje pretraživanje 

 

• koristi se za pretraživanje sinonima ili sličnih pojmova  

• rezultati pretraživanja uključuju zapise  koji sadrže ili 
jedan ili drugi izraz ili oba izraza  

• npr:  “science fiction” OR   SF  
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6 pitanja 
• Što – Što je izvor? Znanstveni članak, novinski 

članak…?  
• Zašto – Zašto je izvor objavljen? Koja je njegova 

svrha?  
• Kada – Kada je izvor objavljen?  
• Kako – Kako je izvor objavljen? Na temelju kojih 

informacija? Jesu li informacije pristrane ili 
objekivne? 

• Gdje – Gdje je izvor objavljen? Izdavač, domena...?    
• Tko – Tko je stvorio izvor? Autor, urednik, izdavač, 

organizacija, ustanova...?    
 
(Prema: Grix, Jonathan; Watkins, Gerald. Information skills: finding and using 

the right resources. Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2010.)  
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Pomoć pri pretraživanju kataloga, baza 
podataka… 

Radno vrijeme:  8.00 – 16.00 h 
 
 

Jedino Vi možete znati koja je 
informacija/izvor za Vas 
relevantna!  
Knjižničari Vam mogu pomoći 
kako doći do izvora (knjiga, 
članaka…), ali ne i odabirati 
izvore koje ćete Vi koristiti za 
seminarski rad i sl. 
 
  

Odjel informacijske službe službe i međuknjižnične posudbe 
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Informacijska pismenost 

• Najčešće određenje pojma informacijska pismenost…. 

• sklop kompetencija potrebnih za: 

– osvještavanje informacijske potrebe 

– pristup izvorima informacija 

– pretraživanje i lociranje informacija 

– njihovo vrednovanje i uporabu 

•  uz uvažavanje etičkih načela u postupanju s informacijama 

 

…da bismo na temelju točnih i relevantnih informacija bili 
sposobni donositi odluke i stvarati novo znanje 
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Komentari studenata/ica: 

      

     

    Kolegij je koristan. Pomaže puno studentima, 
posebice prvoj godini koji se ne snalaze dobro u 
izradi seminarskih radova, citiranju i ukoliko nemaju 
iskustvo u izradi radova. Vježbe i zadaće su korisne, 
jer ono što radimo na satu, ponovimo opet doma.   
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