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VISOKOŠKOLSKE KNJIŽNICE 

Statistika 

• Prikupljanje i unošenje podataka o visokoškolskim i sveučilišnim knjižnicama za 

Sustav jedinstvenog elektroničkog prikupljanja statističkih podataka o poslovanju 

knjižnica u 2018. godini.  

• Ažuriranje te proširenje adresara visokoškolskih knjižnica za potrebe Sustava 

jedinstvenog elektroničkog prikupljanja statističkih podataka o poslovanju knjižnica. 

•     Analiza podataka iz Sustava jedinstvenog elektroničkog prikupljanja statističkih 

podataka o poslovanju za 2018. 

Bibliometrijske usluge 

• Bibliometrijske usluge za potrebe znanstveno-nastavnog osoblja Sveučilišta u Splitu, 

znanstvenika instituta te uredništva časopisa Splitsko-dalmatinske županije. 

Repozitorij 

• Nadzor nad unošenjem digitalnih objekata (završni, diplomski specijalistički, 

diplomski stručni radovi, prilozi i disertacije) u sustav Dabar kod fakultetskih i 

odjelnih knjižnica Sveučilišta u Splitu. 

• Unos digitalnih objekata u sustav Dabar za dva sveučilišna odjela koji nemaju vlastitu 

knjižnicu: Sveučilišni odjel za forenzične znanosti i Sveučilišni odjel za studije mora. 

•     Pohrana ostalih digitalnih objekata: ispitati mogućnosti pohrane „dozvoljene 

(preprint) verzije radova znanstvenika Sveučilišta u Splitu“. 

•     Analiza institucionalnih repozitorija Sveučilišta 

Aktivnosti na povećanju vidljivosti znanstvene produkcije Sveučilišta 

•    Koordinacija sređivanja afilijacija i provjera točnosti autorskih profila u Scopusu te rad 

s alatima Admin tool i Institutional Wizard. 

•    Dogovoriti sa  knjižničarima sastavnica Sveučilišta u Splitu opsežnu analizu radova 

znanstveno-nastavnog osoblja Sveučilišta u Splitu u citatnoj bazi podataka Scopus. 

•     Sustavna kontrola unosa radova znanstveno –nastavnog osoblja Sveučilišta u Splitu u   

CROSBI bazu.  

• Sustavno prikupljanje i ažuriranje  podataka iz WoS-a i Scopus-a o radu znanstevno-

nastavnog osoblja Sveučilišta u Splitu (za WoS stavljen „alert“ na UniST) 

• Pristupanje bazama podataka, e-časopisima i alatima putem Portala elektroničkih 

izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu, direktnih probnih pristupa 

izdavača, radionica, tečajeva. 

• Sudjelovanje u analizi potreba e-izvora znanstveno- nastavne zajednice Sveučilišta u 

Splitu 

• Izrada i objava uputa o korištenju InCites-a, bibliometrijskog alata za evaluaciju 

istraživačkog rada.  

•     Prikupljanje podataka iz baze podataka HeinOnline i EconLit  

Usavršavanje knjižničara u sustavu Sveučilišta u Splitu 

• Stalno stručno usavršavanje: tematska predavanja CSSU, radionice, tečajevi 

• Savjetodavna uloga knjižnicama u odnosu na opća, stručna pitanja.  

• Sastanci Kolegija visokoškolskih knjižnica (1 x mjesečno) te razmjena dobre prakse 
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• Organizacija radionice i predavanja o otvorenoj znanosti za knjižničare i znanstveno-

nastavno osoblje Sveučilišta u Splitu (predavači kolege s Instituta Ruđer Bošković) 

• Organizacija radionice i predavanja o sustavnom pretraživanju literature za knjižničare 

visokoškolskih knjižnica Sveučilišta u Splitu i ostalih zainteresiranih knjižničara iz 

sustava matičnosti. 

 

SPECIJALNE KNJIŽNICE 

•    Prikupljanje i unošenje podataka o specijalnim  knjižnicama za Sustav jedinstvenog 

elektroničkog prikupljanja statističkih podataka o poslovanju knjižnica u 2018. godini.  

•    Ažuriranje te proširenje adresara specijalnih knjižnica za potrebe Sustava jedinstvenog 

elektroničkog prikupljanja statističkih podataka o poslovanju knjižnica. 

•    Uvid u položaj i stanje specijalnih knjižnica te poticanje trenutno neaktivnih knjižnica 

na sređivanje i popisivanje fonda.  

•    Zagovaranje zapošljavanja novih knjižničara na postojećim radnim mjestima nakon 

umirovljenja dotadašnjih voditelja. 

•    Posjet knjižnici Gradskog muzeja Korčula. 

•    Formalno-pravna pitanja vezana uz specijalne knjižnice.  

•    Upoznavanje s terenom u Splitu i okolici. 

 

BAŠTINSKE KNJIŽNICE 

•    Razvijanje usluga i praćenje poslovanja u knjižnici Samostana sv. Ante na Poljudu u 

Splitu nakon susreta i dogovorene suradnje sa Sveučilišnom knjižnicom (popisan je 

arhiv te su kupljeni ormari za staru građu). 

• Posjet novom prostoru za knjižnicu Dominikanskog samostana sv. Petra Mučenika u 

Starom Gradu na otoku Hvaru. 

•     Praćenje drugih baštinskih  knjižnice na području županija u nadležnosti matične 

službe vezano uz Program zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara. 

•     Upoznavanje s terenom u Splitu i okolici. 
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OSTALI POSLOVI 

1. Održavanje mrežnih stranica u suradnji s IT Odjelom. 

    •   Pisanje novih postova  

o Izrada uputa  o pisanju postova kako bi se i druge kolege mogle uključiti u aktivan 

rad mrežnih stranica. 

    •   Sadržajno i stilsko uređivanje mrežnih stranica  (HTML, CSS). 

    •   Priprema i objava bloga „XY“ djelatnika Knjižnice. 

2.  Edukacija korisnika o korištenju e-izvora (2 radionice)     

   

mr. sc. Dubravka Dujmović, viša knjiž.                                         

      Irena Urem, dipl. knjiž.  


