Preliminarna analiza podataka iz anketnog upitnika
koje su dostavili voditelji knjižnica na sastanku u Sveučilišnoj knjižnici u Splitu,
održanom 4. svibnja 2012.

Sveučilište u Splitu čine sastavnice: 12 fakulteta i 5 sveučilišnih studijskih centara. Na
fakultetima sastavnica upisano je 2011./2012. ak. godine 7.249 studenata.1 U sastavnicama
djeluje 11 knjižnica (knjižnicu Prirodoslovno-matematičkog i Kineziološkog fakulteta vodi
ista osoba, u istom prostoru a pet sveučilišnih studijskih centara nemaju vlastite knjižnice i
oslanjaju se na Sveučilišnu knjižnicu.). U knjižnicama je zaposleno 25 knjižničarskih
djelatnika. Kadrovska struktura je sljedeća: 7 pomoćnih knjižničara, 2 knjižničara, 14
diplomiranih knjižničara, 2 knjižničarska savjetnika. Među navedenim knjižničarskim
djelatnicima 1 je i doktor znanosti.
Sveučilišna knjižnica u Splitu, matična je knjižnica Sveučilišta u Splitu, Sveučilišta u
Dubrovniku, Veleučilišta u Šibeniku i Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu.
U Sveučilišnoj knjižnici radi 30 stručnih knjižničarskih djelatnika. Kadrovska
struktura je sljedeća: 14 pomoćnih knjižničara, četiri knjižničara, 10 diplomiranih knjižničara,
jedan viši knjižničar, jedan
knjižnični savjetnik. Među navedenim knjižničarskim
djelatnicima dva su doktora znanosti (jedan se pripremu obraniti rad) a dva su magistri
znanosti.
U Sveučilišnoj knjižnici u Dubrovniku zaposleno je 5 knjižničnih djelatnika: 1
knjižničar i 4 diplomira knjižničara.
Na Veleučilištu u Šibeniku zaposlena je 1 osoba, voditeljica knjižnice koja nije
diplomirani knjižničar (upisala je studij).
Na Veleučilištu u Kninu zaposlen je 1 djelatnik, knjižničar.

Najvažniji podaci o fondu (pristupu informacijskim izvorima), te problematici u knjižnicama
Sveučilišnog knjižničnog sustava u Splitu:2





knjižnice posjeduju 317.693 svezaka knjižne građe i 4.346 naslova tiskanih časopisa
omogućuju pristup (osim baza podataka s nacionalnim licencama) 3 baze podataka
(popis u dodatku teksta) i 215 e-knjiga (pristup)
u 2011. je nabavljeno 4.345 sveska knjiga, pretplaćeno 366 naslova časopisa (hrvatski
i inozemni)
problem smještaja građe ima 8 knjižnica











u 7 knjižnica se provodi sustav zaštite knjiga
sve knjižnice vode inventarne knjige za knjižničnu građu
ručne inventarne knjige su u 8 knjižnica
kompjutorske u 8 knjižnica
u 10 knjižnica se provodi inventura knjiga prema obvezi za proračunske korisnike
9 voditelja knjižnica iskazalo zainteresiranost za radionice u Centru za stalno stručno
usavršavanje (u 2011. su sudjelovali na 18 radionice)
pravilnik o radu ima 8 knjižnica (60 %)
knjižnični odbor djeluje u 10 knjižnica (80 %)
samo je 5 voditelja knjižnica članovi upravnog tijela institucije (33 %)

Sveučilišna knjižnica u Splitu:
 posjeduje 301.628 jedinica knjižnične građe
 broj upisanih studenata je oko 4.329 (iz godine u godinu) uz dnevni prosjek od 1.300
studenata (nije moguće utvrditi precizne podatke jer su mnogi sadržaji izvan rampe s
aparatom koji evidentira iskaznice)
 studentima je na raspolaganju: 427 mjesta u čitaonicama i 132 osobna računala
 sobe za studijski rad oduzete su knjižnici i pretvorene u kancelarije useljenih fakulteta
a informatičke učionice u predavaonice
 u slobodnom je pristupu u čitaonicama SVKST 5.900 jedinica knjižnične građe
(udžbenici, znanstveno-stručne monografije, referentna građa, časopisi)
 otvorenost knjižnice je tjedno u čitaonicama 45 sati
 otvorenost knjižnice tjedno s noćnim radom 65 sati
Zbirni podaci iz anketnog upitnika koje su ispunile knjižnice sastavnica Sveučilišta u Splitu
Zbirni podatci iz anketnog upitnika knjižnica nisu cjeloviti pa će uz nepotpune odgovore na
pitanja u tablici stajati zvjezdica *.
Evo razloga: Za jedan fakultet nije predan Anketni upitnik jer zbog oslanjanja njihove
knjižnice na knjižnice dvaju fakulteta nije ga bilo moguće ispuniti. Pojedine knjižnice nisu
odgovorile na sva pitanja iz anketnog upitnika. Dvije knjižnice nisu mogle odgovoriti na upit
o broju svezaka knjiga u svojim fondovima već su naveli sumarne brojeve. Upitni su i njihovi
odgovori na broj naslova časopisa u fondovima. Dvije knjižnice nisu znale podatke o zadnjem
provedenom izlučivanju knjižnične građe. Na isto pitanje nisu znale odgovoriti ni knjižnice
ostalih sveučilišta i veleučilišta. Tri knjižnice Sveučilišta u Splitu nisu znale odgovoriti na
upit o zadnjoj inspekciji Državne revizije u njihovim ustanovama. Na isto pitanje nisu mogle
odgovoriti ni knjižnice ostalih sveučilišta i veleučilišta.

PITANJA IZ ANKETNOG UPITNIKA
Ukupno knjižnica sastavnica Sveučilišta u Splitu
Broj zaposlenog stručnog osoblja

UKUPNO

12
25

Pomoćni knjižničar

7

Knjižničar

2
14

Diplomirani knjižničar

1

Viši knjižničar
Knjižničarski savjetnik
MR
DR
Knjige (svezaka)
e-knjige (naslova/pristup)
Časopisi (naslova)
Pristup bazama podataka
Prinova knjiga u 2011. (svezaka)
Pretplate tiskanih č. u 2011. (naslova)
Problem smještaja građe
Provodi se sustavna zaštire knjižnične građe
Ručno vođene inventarne knjihe
Kompjutorske inventarne knjige
Inventarne knjige se vode odvojeno za pojedinu vrstu građe
Provodi se inventura knjiga
Knjižničari idu na radionice CSSU-a
Sudjelovalo se na radionicama CSS-u 2011.
Knjižnica ima pravilnik o radu
Osnovan Knjižnični odbor
Voditelj knjižnice član upravnog tijela institucije

2
2
3
*317.693
215
*4.346
2 (12)
4.346
421
8
7
9
8
12
9
8
18
8
9
5

Ocjena suradnju s dekanom/rektorom/voditeljem institucije
1
2
3
4
5

Baze podataka kupljene iz vlastitih sredstava:



Ekonomski fakultet: JSTOR-Busines I
IEEE
Pomorski fakultet: IEEE

0
3
2
1
5

PITANJA IZ ANKETNOG UPITNIKA

UKUPNO

Ukupno knjižnica sastavnica Sveučilišta u Dubrovniku
Broj zaposlenog stručnog osoblja

5

Pomoćni knjižničar
Knjižničar

1

Diplomirani knjižničar

4

Viši knjižničar

0

Knjižničarski savjetnik
MR
DR
Knjige (svezaka)
e-knjige (naslova/pristup)
Časopisi (naslova)
Pristup bazama podataka
Prinova knjiga u 2011. (svezaka)
Pretplate tiskanih č. u 2011. (naslova)
Problem smještaja građe
Provodi se sustavna zaštire knjižnične građe
Ručno vođene inventarne knjihe
Kompjutorske inventarne knjige
Inventarne knjige se vode odvojeno za pojedinu vrstu građe
Provodi se inventura knjiga
Knjižničari idu na radionice CSSU-a
Sudjelovalo se na radionicama CSS-u 2011.
Knjižnica ima pravilnik o radu
Osnovan Knjižnični odbor
Voditelj knjižnice član upravnog tijela institucije

0
0
0
44.200
0
152
0
784
103
3
0
3
0
2
1
0
0
1
0
0

Ocjena suradnju s dekanom/rektorom/voditeljem institucije
1
2
3
4
5

0
1
2
0
0

PITANJA IZ ANKETNOG UPITNIKA

UKUPNO

Ukupno knjižnica sastavnica Veleučilišta u Šibeniku
Broj zaposlenog stručnog osoblja

1

Pomoćni knjižničar

1

Knjižničar

0

Diplomirani knjižničar

0

Viši knjižničar

0
0
0
0
1.813
0
23
0
185
6
1
0
1
1

Knjižničarski savjetnik
MR
DR
Knjige (svezaka)
e-knjige (naslova/pristup)
Časopisi (naslova)
Pristup bazama podataka
Prinova knjiga u 2011. (svezaka)
Pretplate tiskanih č. u 2011. (naslova)
Problem smještaja građe
Provodi se sustavna zaštite knjižnične građe
Ručno vođene inventarne knjige
Kompjutorske inventarne knjige

1
1
0
0
1
0
0

Inventarne knjige se vode odvojeno za pojedinu vrstu građe
Provodi se inventura knjiga
Knjižničari idu na radionice CSSU-a
Sudjelovalo se na radionicama CSS-u 2011.
Knjižnica ima pravilnik o radu
Osnovan Knjižnični odbor
Voditelj knjižnice član upravnog tijela institucije
Ocjena suradnju s dekanom/rektorom/voditeljem institucije

0
1
0
0
0

1
2
3
4
5

PITANJA IZ ANKETNOG UPITNIKA

UKUPNO

Ukupno knjižnica sastavnica Veleučilišta u Kninu
Broj zaposlenog stručnog osoblja

1

Pomoćni knjižničar

0

Knjižničar

1

Diplomirani knjižničar

0

Viši knjižničar

0
0
0
0
700
15
0
0
50
0
1
1
1
1

Knjižničarski savjetnik
MR
DR
Knjige (svezaka)
e-knjige (naslova/pristup)
Časopisi (naslova)
Pristup bazama podataka
Prinova knjiga u 2011. (svezaka)
Pretplate tiskanih č. u 2011. (naslova)
Problem smještaja građe
Provodi se sustavna zaštire knjižnične građe
Ručno vođene inventarne knjihe
Kompjutorske inventarne knjige

1
1
0
0
0
0
0

Inventarne knjige se vode odvojeno za pojedinu vrstu građe
Provodi se inventura knjiga
Knjižničari idu na radionice CSSU-a
Sudjelovalo se na radionicama CSS-u 2011.
Knjižnica ima pravilnik o radu
Osnovan Knjižnični odbor
Voditelj knjižnice član upravnog tijela institucije
Ocjena suradnju s dekanom/rektorom/voditeljem institucije
1
2
3
4
5

0
0
0
0
0
5

Problemi koje su visokoškolski knjižničari naglasili da se s njima susreću u svakodnevnom
poslovanju u knjižnicama:
 problem neodgovarajućeg, skučenog prostora: 7
 problem namještaja (police): 1
 nepostojanje proračuna, namjenskih financijskih sredstava za nabavu knjiga: 8
 poteškoće u razvijanju nabavne politike: 2
 nabavna politika neusklađena sa standardima za broj udžbenika u odnosu na broj
studenata: 1
 zastarjeli naslovi u nastavnim programima, silbusima: 1
 neažuriranje silabusa i njihovo nedostavljanje u knjižnicu: 1
 nedovoljan broj djelatnika: 7










bez čitaonica za korisnike: 1
neadekvatna čitaonica: 1
bez ureda za knjižničare: 1
status voditelja, neodgovarajući koeficijent 1,45: 1
problem formalno pravnog položaja knjižnica i knjižničara: 4
problem preseljenja u novu zgradu: 1
manjak informatičke opreme: 2
nedostatak privremenih djelatnika: 1

Očekivanja voditelja fakultetskih knjižnica od sveučilišne, matične knjižnice:
 Suradnja odlična: 1
 Da riješi status voditelja: 1
 Da riješi neodgovarajući broj djelatnika: 2
 Da riješi prostor: 1
 Da riješi opremu: 1
 Da riješi proračun knjižnicama: 1
 Da dovede poslovanje u knjižnicama kako je propisano standardima i propisima: 3
 Da pomaže u izradi pravilnika: 1
 Da pomogne riješiti formalno pravni položaj knjižnica i knjižničara: 2
 Da potiče na stalno stručno usavršavanje: 1
 Da zagovara i zastupa knjižnice: 2
 Da pomogne u podizanju profesionalnog ugleda knjižničara: 1
 Da razvija zajedničke interese knjižnica: 2
 Da pruža sustavnu pomoć u rješavanju svih problema: 1
 Da usklađuje segmenata poslovanja fakultetskih knjižnica: 2
 Da stvara sveučilišni repozitorij: 1
 Da obavlja kontinuirano stručnu i savjetodavnu pomoć: 2
 Da vrši redoviti nadzor nad radom u fakultetskim knjižnicama: 1
 Da preuzme djelatnosti vezanih uz e-časopise: 1
 Da preuzme djelatnosti vezane uz baze podataka: 1
 Da preuzme zadaću stvaranja fakultetskih repozitorija ocjenskih radova: 1
 Da organiziranje predavanja: 1
 Da organizira radionice: 1
 Da organizira tečajeva za knjižničare: 1
 Da organizira tečajeva za profesore: 1
 Da stvara zajednički online katalog fakultetskih i specijalnih knjižnica koji bi se
mogao pretraživati po znanstvenim područjima: tehnika, medicina, humanistika: 1
 Da razvije suradnju u vođenju nabavne politike: 1
 Da redovito najavljuje na mrežnim stranicama i obavještava voditelja fakultetskih i
specijalnih knjižnica o događanju u knjižničarstvu na nivou cijele Hrvatske : 2

Zaključno:
Uvidom u stanje visokoškolskih knjižnica na području matičnosti Sveučilišne knjižnice u
Splitu nađene su velike razlike u stupnju razvijenosti knjižničnih usluga, položaju stručnog

knjižničnog osoblja, sadržaju knjižničnih fondova i . Na temelju sadašnjih mogućnosti
pojedinih sustava svakome će se pristupati s obzirom na njegove specifičnosti.
1

Podatci dobiveni od stručnih službi Sveučilišta u Splitu.

