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OPĆI OKVIR 
 
Sveučilišna knjižnica Rijeka je središnja knjižnica Sveučilišta u Rijeci koja kvalitetom svojih resursa i 
usluga namijenjenih akademskoj zajednici doprinosi razvoju visokoobrazovne i znanstvene djelatnosti 
Sveučilišta. Njena ju povijest čini središnjom knjižnicom Grada Rijeke, Primorsko-goranske županije i 
Ličko-senjske županije koja promiče identitet svog sveučilišta, grada, regije i nacije kroz upoznavanje 
javnosti s njihovom pisanom baštinom koju čuva u svojim fondovima. 
 
Misija je Sveučilišne knjižnice Rijeka čuvati baštinske fondove koje posjeduje te izgrađivati nove izvore 
i usluge primjerene potrebama pripadnika Sveučilišta u Rijeci, zajednice i gospodarstva, te osigurati 
korištenje knjižničnih izvora u cilju dodavanja vrijednosti kvaliteti učenja, obrazovnog, znanstvenog, 
stručnog, umjetničog i svakog drugog rada, kako na Sveučilištu, tako u zajednici i gospodarstvu. Imajući 
misiju u vidu, provodi se postupak izgradnje knjižničnog fonda. 
 
 
KORISNIČKA FOKUSNA GRUPA 
 
Korisnici Sveučilišne knjižnice Rijeka su primarno svi studenti i zaposlenici sastavnica Sveučilišta u 
Rijeci, a potom i ostala zainteresirana javnost koja svoje znanstveno-istraživačke i čitalačke potrebe 
može zadovoljiti kroz korištenje fonda Knjižnice. 
 
 
IZGRADNJA ZBIRKI 
 
Sveučilišna knjižnica Rijeka, zbog svog povijesnog razvoja, zbirki koje je baštinila te činjenice da prima 
građu kao obvezni primjerak, ima složen sustav zbirki unutar svog knjižničnog fonda. 
 
Zbirke Sveučilišne knjižnice Rijeka 
 
Temeljne zbirke Sveučilišne knjižnice Rijeka su: 
 

• Nacionalna zbirka 
• Zavičajna zbirka Adriatica 
• Sveučilišna zbirka 
• Zbirka izvora za učenje i istraživanje 
• Zbirka stare i rijetke građe 
• Posebne zbirke  

 
Nacionalna zbirka je zbirka koja se izgrađuje kroz institut obveznog primjerka Republike Hrvatske u 
skladu sa Zakonom o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti i predstavlja zbirku knjižne i neknjižne građe 
koja dokumentira i iskazuje sveukupno hrvatsko duhovno stvaralaštvo. 
  
Zavičajna zbirka Adriatica sadržajno obuhvaća svu povijesnu i suvremenu stvarnost Kvarnera, 
Hrvatskog primorja, Gorskog kotra i dijela Like (do 2000. obuhvaćala je i područje Istre). Nastala je na 
temeljima baštinske zbirke Fluminensia, lokalne zbirke grada Rijeke. Zbirka se izgrađuje izdvajanjem 
građe iz Nacionalne zbirke te darovima i kupnjom građe. 
 
Sveučilišna zbirka sadrži izdanja Sveučilišta i njegovih sastavnica, autorske radove zaposlenika i 
studenata Sveučilišta koji nisu objavljeni u izdanju Sveučilišta i njegovih sastavnica i izdanja o 
Sveučilištu i njegovim sastavnicama. Knjižnica pohranjuje doktorske disertacije obranjene na 
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Sveučilištu u Rijeci od 1974. godine do danas u podzbirci Doktorske disertacije Sveučilišta u Rijeci. 
Disertacije se u Knjižnici pohranjuju u tiskanom i elektroničkom obliku. 
 
Zbirka izvora za učenje i istraživanje je zbirka koju izgrađuje Knjižnica, a sa ciljem provođenja vlastite 
misije u dijelu koji se odnosi na dodavanje vrijednosti kvaliteti učenja, obrazovnog, znanstvenog, 
stručnog, umjetničog i svakog drugog rada, kako na Sveučilištu, tako u zajednici i gospodarstvu. Kao 
podzbirka izdvojena je referentna građa dostupna za korištenje u prostoru Knjižnice. 
 
Zbirka stare i rijetke građe sastoji se od zbirki koje je knjižnica baštinila tijekom svog razvoja. 
Najznačajnije podzbirke su Biblioteca civica, zavičajna zbirka Fluminensia i Povijesna zbirka. Biblioteca 
civica je cjelovito sačuvana gradska knjižnica Citta di Fiume koju je s fondom, katalozima i inventarnim 
knjigama preuzela novoosnovana Naučna biblioteka Rijeka 1948., a sadrži oko 37.000 svezaka. 
Zavičajna zbirka Fluminensia zavičajna je zbirka unutar Bibliotece civice koja sadrži građu koja je tiskana 
u Rijeci ili govori o njoj. Povijesna zbirka obuhvaća oko 40.000 jedinica stare i vrijedne knjižnične građe 
nastalih ili korištenih na našem području tijekom proteklih stoljeća. Obuhvaća građu objavljenu prije 
1947.  
 
Posebne zbirke Knjižnica stvara u skladu s potrebama i stručnim procjenama, a uvjeti njihova korištenja 
određuju se pravilnikom koji regulira način korištenja usluga i resursa Knjižnice. 
 
Knjižnični fond Sveučilišne knjižnice Rijeka raspoređen je po numerus currens (tekući broj) signaturama 
prema visini hrpta, izuzev građe u otvorenom pristupu koja je raspoređena prema stručnim (UDK) 
oznakama.  
 
Vrste građe koje se nabavljaju 
 
Sveučilišna knjižnica Rijeka nabavljat će tekuće prinove (naslove iz temeljnih područja koja se izučavaju 
na sastavnicama):  
 

• svih vrsta bez obzira na materijalne karakteristike ili oblik sadržaja, 
• baze podataka nabavljaju se za sve sastavnice Sveučilišta, te je pristup osiguran svima, 
• na hrvatskom i engleskom jeziku, odnosno na drugom stranom jeziku ukoliko je iskazana 

potreba. 
 
Pritom će se posebna pažnja posvetiti postizanju iste razine primjerenosti i dostupnosti fonda za sve 
studijske programe koji se izvode na Sveučilištu u Rijeci. 
 
 
Načini nabave po zbirkama 
 
Sveučilišna knjižnica Rijeka izgrađuje svoj fond kupnjom, zamjenom, darovima, vlastitim izdanjima te 
zaprimanjem obveznog primjerka Republike Hrvatske.  
 
Nacionalna zbirka izgrađuje se primarno primanjem obveznog primjerka Republike Hrvatske kojeg, 
prema Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, Knjižnica prima i kojeg je obvezna čuvati. Izdanja 
koja nisu zaprimljena putem obveznog primjerka, a koja svojim mjestom izdanja, izdavačem, autorom 
ili sadržajem pripadaju u nacionalnu zbirku, knjižnica kupuje u skladu sa raspoloživim financijskim 
sredstvima. Knjižnica izdanja koja nema u fondu, a pripadaju Nacionalnoj zbirci, može primiti darom i 
zamjenom.  
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Zavičajna zbirka Adriatica izgrađuje se prikupljanjem obveznog primjerka, kupnjom, darovima i 
zamjenom. U zavičajnu zbirku pripadaju publikacije koje su objavljene i tiskane na području Kvarnera, 
Hrvatskog primorja, Gorskog kotra i dijela Like, čiji su autori sa toga područja i/ili čiji se sadržaj u cjelosti 
ili djelomice na to područje odnosi.  
 
Sveučilišna zbirka izgrađuje se izdvajanjem građe iz pristiglog obveznog primjerka, kupnjom i darovima.  
 
Zbirka izvora za učenje i istraživanje zbirka je koja se izgrađuje kupnjom, darovima i zamjenama. Građa 
za zbirku nabavlja se temeljem uvida u zahtjeve za pristup građi u Nacionalnoj zbirci i u skladu s 
iskazanim potrebama korisnika.  
 
 
METODE VREDNOVANJA ZBIRKI 
 
Zbirke Sveučilišne knjižnice Rijeka vrednuju se temeljem periodičnog istraživanja zadovoljstva korisnika 
i periodičnim provođenjem procesa samoevaluacije. 
 
 
POSTUPANJE SA DAROVIMA 
 
U slučaju postojanja ponude za darovanjem literature Sveučilišnoj knjižnici, o tome se izvješta voditelj 
Odjela izgradnje i obrade fondova koji, nakon uvida u fond, daje mišljenje o prihvatu ponude. Odluku 
o prihvatu dara donosi ravnatelj Sveučilišne knjižnice Rijeka na temelju mišljenja voditelja Odjela 
izgradnje i obrade fondova.  
 
Sveučilišna knjižnica Rijeka može donijeti odluku da se dar prihvati u cijelosti, da se prihvati jedan 
njegov dio ili da se u cijelosti ne prihvati.  
 
Sveučilišna knjižnica prihvaća samo onu građu koja odražava tekuće interese i potrebe korisničke 
zajednice i vrstom i opsegom predmeta, te dubinom sadržaja, te ona građa koja svojim obilježjima 
pripada zavičajnoj ili nacionalnoj zbirci, a koje Knjižnica nema u svom fondu. U dokumentu o primitku 
dara Knjižnica može zadržati pravo da izluči jedinice koje su duplikati ili neželjene jedinice knjižnične 
zbirke. O smještaju darovane građe odlučit će ravnatelj Sveučilišne knjižnice Rijeka, imajući u vidu 
zahtjeve darivatelja ako postoje u ugovoru o darivanju.  
 
Kada u knjižnicu pristignu neželjeni darovi (građa ostavljena u knjigomatu, dostavljena poštom, 
ostavljena u prostoru Knjižnice bez prethodnog dogovora o darovanju i/ili prateće dokumentacije i sl.), 
o njenom uvrštenju u fond odlučuje Odjel izgradnje i obrade fondova. Ukoliko građa odgovara svojim 
obilježjima kriterijima za izgradnju pojedine zbirke, ona se zaprima u imovinu knjižnice, obrađuje i 
uvrštava u pojedinu zbirku. 
 
Ukoliko se radi o građi koja ne udovoljava kriterijima za izgradnju fonda Sveučilišne knjižnice, takva se 
građa ne zaprima u imovinu knjižnice, ne obrađuje, već se odlaže na mjesto predviđeno za razmjenu 
knjiga (bookcrossing).  
 
 
GODIŠNJE UREĐIVANJE FONDOVA I REVIZIJA 
 
Knjižnični fond Sveučilišne knjižnice redovito se pročišćava, odnosno građa se iz njega izlučuje i 
otpisuje. Izlučuje se i otpisuje uništena, izgubljena i dotrajala građa, zastarjela građa iz pojedinih 
znanstenih područja, te neaktualna građa u više primjeraka za kojom je smanjen interes korisnika.  
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