
Sveučilišna knjižnica -
usluge i izvori

Izlaganje za studente prve godine Odjela za pedagogiju, 
12.10.2017. 

Sveučilišna knjižnica

Sveučilište u Zadru 



Gdje, kada, kako i zašto 
Sveučilišna knjižnica?



Hoće li mi Sveučilišna knjižnica trebati?

• traženje literature za kolokvije/ispite

• traženje literature za seminarski rad

• …
Sigurno

• Knjižnica je mirno mjesto za učenje

• mjesto za grupni rad s kolegama   

• …
Vjerojatno 

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

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

• …

A može i…



Usluge Sveučilišne knjižnice

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

• pristup bazama podataka znanstevnih 
radova  

• edukacija  

• računala, pristup internetu...   

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

• …





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



Posudba

• Najveći broj zaduženih primjeraka

• Rok posudbe – 20 dana, mogućnost 
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 potrdu koja je potrebna pri upisu 
sljedećeg semestra!



Središnja knjižnica

Čitaonica + Odjel informacijske službe i međuknjižnične 

posudbe

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



Računalo  u čitaonici za grupni rad –
namijenjeno za studente –
za pretraživanje kataloga i baza ☺



Čitaonica za 
tihi rad

Lokacija: 
ISPITNA 

LITERATURA

ČASOPISI –
zadnji brojevi

RAČUNALA S 
PRISTUPOM 
INTERNETU 

ENCIKLOPEDIJE, 
RJEČNICI,  

LEKSIKONI…

Radno vrijeme:  8.00 – 19.30 h 





Enciklopedije, rječnici, 
leksikoni ... 
(referentna građa)

- ne posuđuje se (može se skenirati, 
iznijeti za kopiranje) 



Časopisi

•Popularni

•Stručni

•Znanstveni

•Kombinirani



Časopisi

Npr. Zrno - stručni časopis 



Ispitna literatura

- Primjerci obvezne literature za ispite nalaze se 
iza pulta knjižničara u čitaonici

- Ispitna literatura može se koristit samo u 
čitaonici



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

uopće ima? 

• Knjižnični katalog 



www.unizd.hr







Ako znamo autora…

Obavezan redoslijed: Prezime, Ime/Inicijal imena

Ne: Ime Prezime



Ako znamo naslov...



Odaberemo odgovarajući naslov, 
autora, godinu...



Tematska pretraživanja
prema KLJUČNOJ RIJEČI





Tematska pretraživanja
prema PREDMETU





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

- za čitaonicu 
- zadužen 



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



Tražimo prema naslovu publikacije u 
kojoj se rad nalazi…



A što s člancima u časopisima?

Tražimo prema naslovu časopisa u 
kojem se rad/članak nalazi…

Petani, R. (2007), Odgojni postupci roditelja i 
međusobne razlike. Školski vjesnik, vol.56, br. 4, 
str. 487. – 503. 



Traženi broj 
časopisa se ne 
nalazi na portalu 
Hrčak



Format ne govori ništa o kvaliteti 
sadržaja! 

tiskani časopisi/knjige nisu vrjedniji 
od elektroničkih



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 



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
i u tiskanom i u elektroničkom izdanju, ili 
samo u ELEKTRONIČKOM OBLIKU









Za studente pedagogije važne su 
sljedeće baze:





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

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 u 
posljednjih 10-ak godina (oprez – samo posljenjih 10-ak 
godina!).

http://bib.irb.hr/






Google Scholar (ili Znalac)

• http://scholar.google.hr/ 

• specijalizirana tražilica znanstvene i stručne  
literature

• Google Scholar ulazi u zapise u otvorenom 
pristupu kao i u neke od baza 

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



Pomoć pri pretraživanju kataloga, baza 
podataka…

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.

Informator - 8.00 – 16.00
+ Odjel posudbe – jednostavniji upiti - 8.00 – 19.30





Ostale knjižnica 

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

izdaju u Hrvatskoj (prema obvezi nakladnika da pošalju 
obvezni primjerak – 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/)  

http://www.zkzd.hr/
http://gkzd.hr/?q=en
http://www.nsk.hr/
http://koha.ffzg.unizg.hr/


Vidimo se u Sveučilišnoj knjižnici!


