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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

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 znanstvenih 
radova  

• edukacija  

• računala, pristup internetu...   

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

• …





Središnja knjižnica

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

- za vrijeme ispitnih rokova do 21 sat!
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 





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



Kao i druge vrijedne i sl. knjige



Časopisi

•Popularni

•Stručni

•Znanstveni

•Kombinirani









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

knjižnica uopće ima? 

• Knjižnični katalog 



www.unizd.hr



Knjižnični katalog





Npr. ako znamo naslov...
Uvod u povijest umjetnosti, (ur.) Hans Belting et al, Zaprešić, 2007., str. 7-

180. 



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

za čitaonicu 
zadužen 



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



Lokacija: Povijest umjetnosti  

Ukoliko se kao lokacija pojavljuje „Povijest umjetnosti” –
navedena građa se nalazi u uredima nastavnika Odjela za 
povijest umjetnosti te se morate obratiti nastavnicima Odjela.



Pripazite – ako tražite prema autoru…
npr. Emil Hilje

Obavezan redoslijed: 
Prezime, Ime/Inicijal imena

Ne!!!: Ime Prezime



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

D. von Winterfeld, Utvrđivanje predmeta u 
arhitekturi, u: Uvod u povijest umjetnosti, 
2007., (str. 85-112)



Tražimo prema naslovu publikacije u kojoj se 
rad nalazi.



Tematska pretraživanja 











Odjel posudbe 

LOKACIJA –

SREDIŠNJA KNJIŽNICA

Radno vrijeme:  8.00 –
19.30 h

Lijevo krilo središnje 
zgrade Sveučilišta, 
PRIZEMLJE



Kako se upisati u Sveučilišnu knjižnicu?

• 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



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/)  

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


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 



A kako se snaći na policama 
čitaonice kada u katalogu 

pronađem signaturu?



UDK OZNAKE SE 

REDAJU KAO 

DECIMALNI 

BROJEVI,

npr:

7.0

7.01

7.03

737

78.01





Koji je naslov ove 

knjige?



Oprez! Puni naslov knjige piše na 
naslovnom listu ne na koricama knjige! 



Baze podataka





Za studente povijesti 
umjetnosti važna je baza:     JSTOR
• Zastupljena područja: 

naglasak na humanističkim znanostima 

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

• 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 JSTOR arhivskih zbirki na koje 
Sveučilište nije pretplaćeno članke možete pospremiti na svoju 
virtualnu policu  (MyJSTOR – Shelf) te čitati (ne možete ih „skidati”)  



JSTOR – pristup sa i izvan 
Sveučilišta 









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

http://brandpowder.wordpress.com/2011/10/03/how-deep-is-your-web/


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/








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




