STRATEGIJA SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE U PULI 2017. - 2020.
POSTOJEĆE STANJE
Sveučilišna knjižnica je sastavnica Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Knjižnica ima
dvojaku ulogu: sveučilišnu (znanstveno-istraživačku i općeznanstvenu), kao i širu
kulturološku, koja obuhvaća i zadaću čuvanja pisane baštine, osobito one
regionalnog i nacionalnog značaja. Osnovna djelatnost joj je određena Zakonom o
knjižnicama i pokriva: nabavu, stručnu obradu, čuvanje, zaštitu i davanje na
korištenje knjižnične građe.
Organizacijski je Knjižnica strukturirana kroz središnju knjižnicu i ogranke. Rad u
središnjoj knjižnici odvija se kroz: Odjel obrade knjižnične građe, Posudbeni i
informacijski odjel te Odjel nabave knjižnične građe. Svrha ogranaka i Knjižnice je u
potpomaganju i unapređenju obrazovnog, stručnog i znanstvenog rada određene
sastavnice. Ogranci djeluju na lokacijama Sveučilišnih sastavnica:
-

Knjižnica Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“
Knjižnica Filozofskog fakulteta, Odjela za interdisciplinarne
kulturološke studije i Muzičke akademije u Puli
Knjižnica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti.

talijanske
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Knjižnica ima 24 zaposlenika. Središnja knjižnica raspolaže s 3465 m² na sedam
lokacija (1850 m² u glavnoj zgradi). U čitaonicama ima 60 mjesta za rad. Otvorena je
za korisnike radnim danom od 8 do 24, subotom od 8 do 13 sati. Knjižnični fond
obuhvaća preko 330.000 svezaka knjiga, 8.139 naslova periodike, od čega 1.843
naslova novina i 6.296 naslova časopisa, 40 svezaka i 26 kutija rukopisa
znanstvenika iz Istre, 813 magistarskih i doktorskih radova (od 2003. nadalje), 259
DVD-a, 5.384 CD-a i CD-ROM-ova te drugu knjižničnu građu. U Knjižnici djeluje i
knjigovežnica.
Središnja knjižnica sastoji se od sljedećih fondova i zbirki:
1) Zavičajna zbirka Histrica
2) Mornarička knjižnica – registrirani spomenik kulture
3) Zbirka starih i rijetkih knjiga i rukopisa
4) Biblioteca Provincialle – bivša Pokrajinska knjižnica Istre
5) Spomen-soba Antonija Smareglie
6) Spomen-soba Mije Mirkovića
7) Spomen-soba Eduarda Čalića.
Ogranci Knjižnice otvoreni su za korisnike od 8 do 18 sati.
Knjižnica Filozofskog fakulteta, Odjela za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke
studije i Muzičke akademije u Puli ima 70 m², 32 čitaonička mjesta, 20.739 svezaka
knjiga, 282 naslova časopisa, 334 jedinice AV-građe, preko 1600 ocjenskih radova,
fotokopirni stroj te dva djelatnička i jedno korisničko računalo.
Knjižnica Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ raspolaže s prostorom od
82 m² i ima 20 čitaoničkih mjesta; u fondu ima 14.461 svezak knjiga, 256 naslova
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periodike, 4093 završna i diplomska rada, 591 jedinicu AV-građe. Od opreme ima
fotokopirni uređaj, skener, dva djelatnička i šest korisničkih računala.
Knjižnica Fakluteta za odgojne i obrazovne znanosti ima 45 m², osam čitaoničkih
mjesta, 8125 sv. knjiga, 132 naslova periodike, 2434 ocjenska rada, a od opreme
fotokopirni stroj, jedno djelatničko te dva korisnička računala.
Korisnici Knjižnice su, u cjelini gledano, u najvećoj mjeri studenti i djelatnici
Sveučilišta, dok Središnju knjižnicu, koriste i građani Pule, cijele Istre i šire. Studenti i
djelatnici Sveučilišta imaju besplatan upis te povlaštene cijene usluga.
Od 1989. Knjižnica izrađuje svoju računalnu bibliografsku bazu, umrežena je u
knjižnično-informacijski
sustav
Crolist.
Mrežnim
stranicama
Knjižnice
(www.skpu.unipu.hr) korisnici ostvaruju izravan pristup katalozima Knjižnice te
pristup online bazama podataka. Informacije o Knjižnici dostupne su i preko
Facebook stranice.
Knjižnica izrađuje CIP-zapise za izdavače iz Istarske županije, kao i
klasifikaciju bibliografskih jedinica časopisa za vanjske korisnike te pretražuje i izdaje
potvrde o citiranosti djelatnika Sveučilišta u relevantnim svjetskim bazama podataka.
Priređuje različite kulturne programe (izložbe, predavanja, predstavljanja knjiga),
redovito se uključuje u nacionalne manifestacije: Noć muzeja, Festival znanosti, Noć
knjige, Mjesec hrvatske knjige, dok sa pulskim Sajmom knjiga ima partnerski
odnos/ugovor. Sveučilišna knjižnica je prva i vodeća knjižnica u rastućem trendu
zelenih knjižnica koje promiču ideju održivog društva.
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Shema knjižničnih usluga na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli









Filozofski fakultet
Muzička akademija
Odjel za interdisciplinarne, talijanske i
kulturološke studije



Fakultet ekonomije i turizma

Odjel za informacijskokomunikacijske tehnologije
Odjel za prirodne i
zdravstvene studije
Odjel za tehničke znanosti



Fakultet za odgojne i
obrazovne znanosti

*NAPOMENA: Studenti Sveučilišta Jurja Dobrile imaju na raspolaganju Sveučilišnu knjižnicu zajedno s
njezinim ograncima (Knjižnica Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“, Knjižnica Fakulteta
za odgojne i obrazovne znanosti te Knjižnica Filozofskog fakulteta, Odjela za interdisciplinarne,
talijanske i kulturološke studije i Muzičke akademije u Puli). Studenti često koriste više knjižnica
tijekom studija.
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MISIJA
Unaprijediti razinu znanja i mogućnosti razvoja osobnih potencijala studenata i
nastavnika Sveučilišta te pružiti najkvalitetniju uslugu svojim korisnicima

VIZIJA
Knjižnica kao virtualno i fizičko središte slobodnog pristupa informacijskim
izvorima, ukupnom ljudskom znanju, znanstvenoj i kulturnoj baštini

STRATEŠKI CILJEVI
1. Temeljne i inovativne knjižnične usluge – osiguran pristup
informacijskim izvorima u Knjižnici i izvan nje
Korisnicima Sveučilišne knjižnice treba omogućiti brz pristup građi i izvorima
informacija. Organizaciju poslovanja Knjižnice i ogranaka treba učiniti
najučinkovitijom, a financiranje s razine sastavnica podignuti na razinu Sveučilišta.

Mjera 1.1. Osigurati slobodan pristup svim korisnicima, posebice onima s
invaliditetom
Pokazatelji rezultata:
1.1.1. Plan provedbe politike slobodnog pristupa stručnim i znanstvenim
informacijama;
1.1.2. Svim korisnicima knjižnice omogućen pristup i korištenje knjižnične
građe, informacija, čitaonica i opreme u središnjoj knjižnici i knjižnicama
ogranaka
1.1.3. Omogućen pristup korisnicima s invaliditetom u središnju knjižnicu i
knjižnice ogranaka
Mjera 1.2. Ubrzati pristup građi i smanjiti vrijeme čekanja
Pokazatelji rezultata:
1.2.1. Unaprijeđen slobodan pristup informacijskim izvorima
1.2.2. Dostupnost knjižničnih usluga u skladu s analizama potreba
korisnika

Mjera 1.3. Poboljšati organizaciju središnje knjižnice i ogranaka
Pokazatelji rezultata:
1.3.1. Organizacija Sveučilišne knjižnice u skladu s pravilima struke
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i dobre prakse
1.3.2. Osigurana dostupnost knjižnične građe na lokaciji gdje se
najviše koristi
Mjera 1.4. Financiranje osigurati na razini Sveučilišta kako bi se omogućila jednaka
knjižnična usluga svim korisnicima
Pokazatelji rezultata:
1.4.1.Financiranje Knjižnice na sveučilišnoj razini prema dugoročnim,
srednjoročnim i kratkoročnim financijskim planovima
1.4.2.Osigurano kontinuirano financiranje nabave građe na godišnjoj razini
bez administrativnih zabrana, a u skladu s nastavnim i znanstvenim
potrebama korisnika te standardima za visokoškolske knjižnice
2. Ravnomjerne infrastrukturne pretpostavke u obavljanju knjižnične
djelatnosti
Mjera 2.1. Sveučilišnoj knjižnici i svim ograncima treba osigurati temeljne
infrastrukturne pretpostavke za obavljanje knjižnične djelatnosti što čine: prostor,
pravni okvir, stručni djelatnici, knjižnična građa, oprema i informacijska infrastruktura
Novi ogranci Sveučilišne knjižnice osnivaju se samo ako su postignuti minimalni
propisani uvjeti za obavljanje knjižnične djelatnosti, a postojeći ogranci koji to ne
zadovoljavaju, moraju postići usklađenost u što kraćem roku. Za to vrijeme
Sveučilišna knjižnica zadovoljava potrebe novih odjela prema pravilima vlastitog
knjižničnog poslovanja.
Pokazatelji rezultata:
2.1.1.Osigurani minimalni prostorni uvjeti za rad knjižnica u skladu s
minimalnim uvjetima za obavljanje knjižnične djelatnosti
2.1.2. Izrađeni i prihvaćeni svi akti vezani uz poslovanje Sveučilišne knjižnice
2.1.3. Zaposlen odgovarajući broj knjižničnih djelatnika u svim knjižnicama
Mjera 2.2. Osigurati temeljne infrastrukturne pretpostavke za obavljanje knjižnične
djelatnosti: tehničku i telekomunikacijsku opremu i primjeren računalni sustav
Pokazatelji rezultata:
2.2.1. Osigurani minimalni tehnički uvjeti i telekomunikacijski
preduvjeti za njihov ravnomjeran razvoj
Mjera 2.3. Osigurati računalnu podršku knjižnicama za digitalizaciju, upravljanje
digitalnom građom te pružanje ujedinjene usluge digitalne knjižnice za korisnike
¸

Pokazatelji rezultata:
2.3.1. Osigurani sustav za upravljanje knjižničnim službama i
uslugama u svim knjižnicama s implementiranim operativnim sustavom
koji će omogućiti racionalizirano poslovanje i razmjenu podataka
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2.3.2. Potpuna dostupnost podataka o knjižničnom fondu i zbirkama
Sveučilišta
2.3.3. Kontinuirana digitalizacija građe u knjižnicama i aktivno
sudjelovanje u razvoju portala Hrvatska digitalna knjižnica

3.Uključivanje u razvojne i znanstvene aktivnosti Sveučilišta
Mjera 3.1. Koordinirati Ured za izdavaštvo i Sveučilišnu tiskaru
Pokazatelji rezultata:
3.1.1. Osnovan Ured za izdavaštvo, Sveučilište sva svoja izdanja priprema i
tiska u Sveučilišnoj knjižnici. Potpora e-izdavaštvu i audio-izdavaštvu. Svi
koraci potkrijepljeni sa Sveučilišnim aktima i odlukama
Mjera 3.2. Stvoriti pretpostavke za bibliografsku bazu nastavnika (u uskoj suradnji s
Informatičkom službom Sveučilišta)
Pokazatelji rezultata:
3.2.1. Svi nastavnici imaju obvezu unosa svojih radova u CROSBI, odakle se
znanstvena produkcija Sveučilišta povezuje na mrežne stranice Sveučilišta
(ostvarene pretpostavke za uključivanje u nacionalni sustav praćenja
znanstvene produkcije – MZOS)
Mjera 3.3. Razvijati digitalni repozitorij Sveučilišta
Pokazatelji rezultata:
3.3.1. Digitalni repozitorij Sveučilišta u otvorenom pristupu obuhvaća sve
stupnjeve završnih radova, sva pomagala za e-nastavu te digitalne sadržaje
Sveučilišne knjižnice. Ostvarene pretpostavke za pohranu svih vrsta radova i
tijesna suradnja s Informatičkom službom Sveučilišta.
Mjera 3.4. Uključivanje u izvođenje nastave iz informacijske pismenosti
Pokazatelji rezultata:
3.4.1. Svi studenti Sveučilišta uključeni u predavanja iz informacijske
pismenosti, svi informirani o ulozi Sveučilišne knjižnice
4. Promicanje civilizacijskih i kulturnih vrijednosti i briga za knjižničnu
građu, osobito kulturnu baštinu

Mjera 4.1. Kontinuirano promicati kulturne i civilizacijske vrijednosti
Pokazatelji rezultata:
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4.1.1 Aktivnosti i programi koji promoviraju i posreduju vrijednosti
demokratskog društva, znanstvena dostignuća, kulturne raznolikosti i
vrijednosti društvene otvorenosti
4.1.2. Manifestacije povezane s poticanjem i razvijanjem kulture čitanja
4.1.3. Aktivnosti koje knjižnice promoviraju kao mjesto okupljanja članova
akademske zajednice kroz različite kulturne i edukativne manifestacije,
izložbe, predstavljanja knjiga
4.1.4. Razvijene usluge nastale na temelju zbirki stare i vrijedne građe
namijenjene različitim društvenim segmentima, poput obrazovnog, kulturnog i
znanstvenog sektora

Mjera 4.2. Kontinuirano provoditi zaštitu i restauraciju knjižnične građe

Pokazatelji rezultata:
4.2.1. Izrađen sveobuhvatni plan mjera u slučaju opasnosti za Knjižnicu
4.2.2. Stalna preventivna i kurativna zaštita knjižnične građe od utjecaja
raznih uzročnika fizikalnih, kemijskih i mehaničkih vrsta oštećenja i
osiguravanje mikroklime
4.2.3. Uspostavljeni kriteriji za odabir knjižnične građe predviđene za
restauraciju
5. Stalno stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje knjižničara
Mjera 5.1. Provoditi cjeloživotnu izobrazbu knjižničnih djelatnika usklađenu sa
suvremenim potrebama rada u knjižnici
Pokazatelji rezultata:
5.1.1. Svi djelatnici uključeni u programe stručnog usavršavanja,
organizaciju i aktivno sudjelovanje na stručnim i znanstvenim
skupovima
5.1.2. Sudjelovanje knjižničara u nacionalnom certificiranom programu
stalnog stručnog usavršavanja, specifičnim programima za
visokoškolske knjižnice, na savjetovanjima i skupovima knjižničara
Mjera 5.2. Poticati istraživački rad u knjižnicama. Omogućiti i vrednovati stjecanje
viših stručnih znanja, posebice znanstvenih zvanja
Pokazatelji rezultata:
5.2.1. Knjižničari uključeni u suradničke, znanstvene i razvojne projekte
na sveučilišnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini
5.2.2. Pokazatelji o uključenosti radova knjižničara u međunarodne
baze podataka
Mjera 5.3. Uspostaviti protok informacija i znanja u sustavu
Pokazatelji rezultata:
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5.3.1. Knjižničari uključeni u programe mobilnosti otvoreni za usvajanje
novih znanja i stvaranju međunarodnih kontakata od interesa za
struku i za Sveučilište
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