PRAVILNIK
O RADU SVEUĈILIŠNE KNJŢNICE

Mostar, veljače, 2015. godine

Na temelju članka 86., Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko neretvanskoj županiji (Narodne
novine HNŽ, broj 4/12) i članka 18., 25., 113 i 153. Statuta Sveučilišta Hercegovina Senat na sjednici
održanoj 20. veljače. 2015 godine donosi

PRAVILNIK
O RADU SVEUĈILIŠNE KNJŢNICE SVEUĈILIŠTA HERCEGOVINA
I.

OPĆE ODREBE
Članak 1.
(predmet Pravilnika)
Pravilnikom o radu Sveučilišne knjižnice Sveučilišta Hercegovina uređuju se pitanja vezana za knjižničnu
djelatnost, ustroj i zadaće knjižnice, korištenje knjižnice i prelazne i završne odredbe.
Članak 2.
(knjiţniĉna djelatnost)
Djelatnost Sveučilišne knjižnice Sveučilišta Hercegovina (u daljnjem tekstu: Sveučilišna knjižnica) sastoji se
od:







II.

Nabave knjižnične građe;
Katalogiziranja knjižnične građe prema međunarodnom standardu;
Pružanja pomoći i dostupnosti knjižnične građe korisnicima;
Izrade informacija o knjižničnoj građi i pristupu digitalnim knjižnicama;
Vođenju evidencije i dokumentacije o knjižničnoj građi i korisnicima;
I drugog relevantnog za rad Sveučilišne knjižnice.

USTROJ I ZADAĆE KNJIŢNICA
Članak 3.
(Sveuĉilišna knjiţnica)
Na Sveučilištu Hercegovina djeluje Sveučilišna knjižnica kroz integrirani sustav koji omogućuje
funkcionalnost i potporu obrazovanju i znanstveno istraživačkoj djelatnosti.
Članak 4.
(sastavnice Sveuĉilišne knjiţnice)
U sastavu Sveučilišne knjižnice djeluju knjižnice ustrojbenih jedinica sukladno ovom pravilniku i drugim
aktima Sveučilišta Hercegovina.
Članak 5.
(temeljne zadaće)
Temeljne zadaće Sveučilišne knjižnice su:



Pružanje usluga knjižnične građe Sveučilištu, dostupnost i korištenje u pogledu poboljšanja
kvalitete studija, nastavnog, znanstvenog, stručnog, umjetničkog i drugog rada;
Omogućavanje dostupnosti i povezanosti s gospodarskim, društvenim i drugim subjektima;





Suradnja s ostalim knjižničnim sustavima;
Stručno vođenje;
Korištenje informacijsko komunikacijskih tehnologija i drugo.

Članak 6.
(dostupnost i korištenje)
Sveučilišna knjižnica i njene ustrojbene jedinice svim korisnicima omogućuju dostupnost i korištenje
knjižnične građe uključujući i elektroničke izvore.
Članak 7.
(prostor)
Na temelju jedinstvenih standarda Sveučilište Hercegovina osigurati će potreban prostor za rad Sveučilišne
knjižnice i knjižnica ustrojbenih jedinica sukladno aktima Sveučilišta Hercegovina.
Članak 8.
(raĉunalna i telekomunikacijska oprema)
Sveučilišnoj knjižnici Hercegovina, Sveučilište Hercegovina osigurava računalnu infrastrukturu koja
podrazumijeva efikasno praćenje djelatnosti.
Članak 9.
(suradnja knjiţnica)
Na sveučilištu Hercegovina izrađuje se knjižnični računalni program koji omogućuje suradnju knjižnica na
Sveučilištu Hercegovina i s drugim knjižničnim sustavima, a ogleda se u povezanosti baza svih knjižnica i
mogućnosti uključenja u druge knjižnične katalogizirane sustave.
Članak 10.
(korisniĉka evidencija i dokumentacija)
Na sveučilišnoj knjižnici izrađuje se i vodi evidencija o knjižničnoj građi i korisnicima u skladu s posebnim
odlukama Sveučilišta Hercegovina i zahtjevima za izgradnju kataloga i nabave informacijskih pomagala za
pretraživanje i pregled knjižnične građe.
Članak 11.
(stabilnost i sigurnost)
Obveza je Sveučilišta Hercegovina osigurati stabilnost i sigurnost podataka kompletnog knjižničnog
sustava.
Članak 12.
(kadar)
U knjižnicama mogu obavljati djelatnost pomoćni knjižničari, knjižničari i drugo osoblje u skladu sa
standardima i Zakonom o knjižničnoj djelatnosti.
Članak 13.
(osposobljavanje i usavršavanje kadrova)
Zadaća je Sveučilišta Hercegovina da u skladu s općim aktima zapošljava kompetentan kadar u
knjižnicama koji će cjeloživotno učiti i stručno se usavršavati.
Članak 14.
(suradnja Sveuĉilišne knjiţnice)
Knjižnični sustav Sveučilišta Hercegovina omogućuje povezivanje i s drugim knjižničnim sustavima
Sveučilišta i knjižnicama na razini županija, entiteta, Bosne i Hercegovine i drugih zemalja.

III.

KORIŠTENJE KNJIŢNICA
Članak 15.
(ĉlanstvo u knjiţnici)
Članovi Sveučilišne knjižnice koriste knjižničnu građu predočenjem članske iskaznice koja se izdaje na
temelju učlanjenja uz predodžbu indeksa ili osobne iskaznice.
Članak 16.
(rok posudbe)
Rok za posudbu knjižnične građe je do 30 dana, a korisnik može zatražiti i produljenje tog roka ukoliko
nema zainteresiranih za tu građu.
Članak 17.
(naknada štete)
Osobe koje prouzroče štetu knjižnične građe dužne su nadoknaditi nastalu štetu.
Visinu odštetnog zahtjeva određuje osoba koja obavlja knjižničnu djelatnost, a čiji iznos ne prelazi
nabavnu cijenu građe ili njenu osnovnu vrijednost.
Članak 18.
(korištenje opreme)
Računalna i telekomunikacijska oprema može se koristiti za pregled kataloga knjižnice baze podataka i
drugo.
Članak 19.
(pomoć korisnicima)
Knjižnično osoblje ima obvezu pružanja pomoći i edukacije korisnika u pretraživanju knjižnične građe.
Članak 20.
(oprema knjiţnice)
Sveučilišna knjižnica oprema se u skladu s odredbama Uredbe o kriterijima, standardima i normativima u
visokom obrazovanju u Hercegovačko neretvanskoj županiji.
Članak 21.
(dostupnost knjiţniĉne građe)
Sveučilišna knjižnica ima javno dostupan katalog knjižnične građe i podatke o pristupu digitalnim
knjižnicama i znanstvenim bazama podataka.

IV.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 22.
(ravnopravnost spolova)
Gramatička terminologija u ovom Pravilniku podrazumijeva uključivanje oba spola.
Članak 23.
(stupanje na snagu pravilnika)
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja

Članak 24.
(prestanak vaţenja propisa)
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti svi propisi koji se odnose na rad Sveučilišnih
knjižnica Sveučilišta Hercegovina.
Članak 25.
(izmjene i dopune)
Izmjene i dopune ovog pravilnika obavljaju se na način njegovog donošenja.

Ur. Broj _______
Mostar, 20. veljače. 2015. godine
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