
1 
 

Online stručno-znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem 

Informacijska služba u knjižnici: tradicija, sadašnjost i budućnost 

Zoom konferencija – Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica 

25.11.2022. 

 

ZAKLJUČCI 

 

Online stručno-znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem INFORMACIJSKA SLUŽBA U 

KNJIŽNICI: TRADICIJA, SADAŠNJOST I BUDUĆNOST održan je u organizaciji Knjižnice i čitaonice „Fran 

Galović“ Koprivnica i suorganizaciji Sekcije za narodne knjižnice Hrvatskoga knjižničarskog društva 

25.11.2022. Skup je financijski poduprlo Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Grad 

Koprivnica i Knjižnica i čitaonica “Fran Galović” Koprivnica. Održavanje putem platforme Zoom 

osiguralo je Hrvatsko knjižničarsko društvo.  

Skup se bavio temama obrazovanja i kompetencija knjižničara za rad u informacijskoj službi, 

organizacijom suvremene informacijske službe, informacijskim izvorima i njihovim pretraživanjem i 

vrednovanjem te korisnicima informacijsko-referalnih usluga.  

U ovim zaključcima predlažu se konkretne mjere Nacionalnoj i sveučilišna knjižnici u Zagrebu, 

Knjižnicama grada Zagreba, Hrvatskome knjižničarskom društvu, odsjecima za informacijsko-

komunikacijske znanosti i katedrama za knjižničarstvo na fakultetima u Zagrebu, Osijeku i Zadru te 

tijelima Ministarstva kulture i medija (Hrvatskome knjižničnom vijeću) u svrhu unaprjeđenja i 

daljnjeg razvoja informacijskih službi i informacijsko-referalnih usluga u hrvatskim knjižnicama svih 

vrsta  

1. Potrebno je unutar Hrvatskoga knjižničarskog društva pokrenuti osnivanje posebne komisije koja 

će zagovarati i promicati potrebe knjižničara i korisnika za kvalitetnim i suvremenim informacijsko-

referalnim ulugama.  

Akcija: Hrvatsko knjižničarsko društvo  

2. Potrebno je pojačati neformalno obrazovanje i sustavno stalno stručno usavršavanje u razvoju 

kompetencija potrebnih za rad u informacijskoj službi, posebice u sklopu Centra za stalno stručno 

usavršavanje knjižničara i online referentne usluge Pitajte knjižničare te za ove potrebe osigurati 

namjensko financiranja. 

Akcija: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Knjižnice grada Zagreba, Hrvatsko 

knjižničarsko društvo (u suradnji s odsjecima za informacijsko-komunikacijske znanosti na 

fakultetima u Zagrebu, Osijeku i Zadru), Ministarstvo kulture i medija RH. 

3. Potrebno je uspostaviti suradnju srodnih online informacijsko-referalnih usluga, konkretno 

narodnih knjižnica (Pitajte knjižničare) i Nacionalne i sveučilišne knjižnica u Zagrebu (Pitaj knjižničara) 

kako bi se racionaliziralo njihovo odvijanje te efikasnije kanalizirali i rješavali upiti korisnika. 

Akcija: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Knjižnice grada Zagreba. 
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4. Potrebno je potaknuti pisanje i objavljivanje smjernica i priručnika domaćih autora, kao i 

prijevoda strane stručne literature koja će pomoći knjižničarima u radu u informacijskoj službi na 

pružanju informacijsko-referalnih usluga. 

Akcija: Hrvatsko knjižničarsko društvo, odsjeci za informacijsko-komunikacijske znanosti na 

fakultetima u Zagrebu, Osijeku i Zadru. 

5. Potrebno je omogućiti knjižnicama izvan akademske zajednice pristup plaćenim bazama podataka 

uključivanjem u nacionalnu licenciju kako bi se poboljšali uvjeti za istraživački rad te kvaliteta 

pružanja informacijsko-referalnih usluga u svim vrstama knjižnica u Hrvatskoj (potrebno je razmotriti 

mogućnost povezivanja putem konzorcija). 

Akcija: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Ministarstvo kulture i medija RH (u 

suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja RH). 

6. Potrebno je intenzivirati digitalizaciju hrvatskih informacijskih izvora, posebno bibliografija i 

bibliografskih pomagala, periodike te znanstvenih i stručnih djela, objavljenih u 20. stoljeću kako bi 

se poboljšali uvjeti za istraživački rad u svim vrstama knjižnica u Hrvatskoj. 

Akcija: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Hrvatsko knjižničarsko društvo, odsjeci 

za informacijsko-komunikacijske znanosti na fakultetima u Zagrebu, Osijeku i Zadru.  

7. Potrebno je poticati istraživačko-znanstveni rad o organizaciji i načinu rada informacijskih službi i 

pružanju informacijsko-referalnih usluga u različitim vrstama knjižnica u Hrvatskoj kao podlogu 

(polazište) za vrednovanje dosadašnja postignuća, razmjenu iskustava te organizaciju sustavnog 

neformalnog obrazovanja knjižničara  (jedan od alata može biti i  anketni upitnik sastavljen za 

potrebe pilot istraživanja na ovom skupu). 

Akcija: odsjeci za informacijsko-komunikacijske znanosti na fakultetima u Zagrebu, Osijeku 

i Zadru, Hrvatsko knjižničarsko društvo, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu.  

8. Potrebno je nastaviti  na ovom stručno-znanstvenom skupu uspostavljen dijalog i suradnju 

između praktičara i akademske zajednice koja obrazuje knjižničare u knjižnicama svih vrsta, 

odnosno povezati teorijski diskurs problematike organiziranja informacijskih službi i pružanja 

informacijskih usluga s neposrednim uvidima knjižničara u korisničke potrebe u praksi. 

Akcija: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Hrvatsko knjižničarsko društvo, odsjeci 

za informacijsko-komunikacijske znanosti na fakultetima u Zagrebu, Osijeku i Zadru. 

9. Potrebno je temu ovog skupa – informacijsku službu i informacijsko-referalne usluge intenzivnije 

promovirati nastavljanjem organiziranja stručno-znanstvenih skupova, pripremom izlaganja na 

srodnim stručno-znanstvenim skupovima te objavljivanjem radova u stručnoj literaturi (poput 

temata s izlaganjima s ovog skupa u Vjesniku bibliotekara Hrvatske u 2024.). 

Akcija: Programski i organizacijski odbor ovog skupa, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u 

Zagrebu, Hrvatsko knjižničarsko društvo, odsjeci za informacijsko-komunikacijske znanosti 

na fakultetima u Zagrebu, Osijeku i Zadru. 

 

U ime Programskog i organizacijskog odbora: 

dr. sc. Dijana Sabolović-Krajina  


