
Zapisnik sa sastanka predstavnika knjižnica sustava ZAG u okviru programa redovne edukacije za 

rad u sustavu 

Demonstracijske vježbe, 21.2.2019. 

 

Nazočni predstavnici sustava NSK: Dijana Machala, Tanja Buzina, Ana Knežević Cerovski, Petra 

Pancirov, Igor Baj, Ivan Miočić, Vesna Mravunac, Ana Vukadin, Jakob Sobota 

Nazočni predstavnici sustava ZAG: Nina Jelača, Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Tomislav 

Murati, Hrvatsko katoličko sveučilište, Maja Kličarić, Veleučilište u Karlovcu, Vesna Borić, Središnja 

stomatološka knjižnica, Goran Galinec, Bibliotečno-informacijski centar, Fakultet kemijskog 

inženjerstva i tehnologije, Zvonimir Marinović, Knjižnica Juraj Habdelić, Fakultet filozofije i religijskih 

znanosti, Andrea Zabjan Bogut, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Jelena Pavičić, Središnja geofizička 

knjižnica, Milena Marinić Čuljak, Institut za filozofiju, Blanka Ceković, Staroslavenski institut, Sanja 

Vujnović, Metalurški fakultet, Tamara Krajna, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i 

brodogradnje, Anđela Hodžić, Končar – Institut za elektrotehniku, Andreja Tominac, Učiteljski fakultet, 

Milka Vujanić, Građevinski fakultet, Svučilište u Zagrebu, Tatjana Slaviček-Čižmek, Rudarsko-geološko-

naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Lea Škorić, Središnja medicinska knjižnica, Branka Maravić, 

Prirodoslovno-matematički fakultet, Središnja kemijska knjižnica, Sen Dobrić, Institut za antropologiju 

Dnevni red: 

1. Središnja normativna kontrola 

2. Procedura primjene autoriziranih predložaka 

3. Usklađivanje s GDPR uredbom 

4. Utvrđivanje hodograma implementacije modula Međuknjižnične posudbe te modula Ispitna 

literatura 

5. Razno 

 

D. Machala pozdravila je nazočne te istaknula kako se godišnji sastanci održavaju sukladno članku 6. 

Sporazuma o uređivanju odnosna NSK i sudionika u Integriranom knjižničnom sustavu temeljenom na 

zajedničkom programu. Predstavljen je i jednoglasno usvojen predloženi dnevni red. 

 

Ad 1. 

A. Knežević Cerovski i P. Pancirov istaknule su važnost redovite aktivnosti svih sudionika sustava u 

slanju obrazaca za izradu normativnih odrednica za autore te druge pristupnice. Posebno je važno 

kontrolirati pojavu nevalidiranih autora te provoditi redovitu validaciju. B. Maravić, T. Murati i L. Škorić 

primijetili su poteškoće oko validiranja autora u ZAG bazi. I. Baj je izvijestio da je u međuvremenu 

problem vezan uz validaciju autora u ZAG bazi riješen. A. Vukadin izložila je o važnosti normativne 

kontrole tj. o sve većem značaju normiranih podataka u bibliografskoj kontroli. D. Machala izložila je 

kako je sustav središnje normativne kontrole dizajniran 2007. godine. U međuvremenu se sustav 

razvijao, ali i zahtjevi spram normativnog nadzora. S obzirom na prikupljena iskustva kao i istaknute 

nove zahtjeve i potrebe normativnog nadzora predlaže se izrada Strategije središnjeg normativnog 



nadzora Integriranog knjižničnog sustava u kojem bi bile naznačene sve specifičnost te zahtjevi spram 

tog dijela sustava. 

 

Zaključak: 

Povjerenstvo NSK će knjižnicama sustava ZAG jednom mjesečno dostavljati popis nevalidiranih 

autorskih odrednica radi naknadne validacije, počevši od ožujka 2019. 

Povjerenstvo NSK će pokrenuti rad na izradi Smjernica za središnji normativni nadzor koje bi trebale 

biti usvojene do kraja 2019. g. 

Knjižnice ZAG mogu zatražiti dolazak redaktorica normativne baze u radni posjet knjižnicama sustava 

ZAG. Zahtjev se upućuje na e-mail acerovski@nsk.hr. 

 

Ad 2. 

I. Baj i I. Miočić predstavili su novu proceduru primjene autoriziranih predložaka za rad u sustavu NSK. 

Nova procedura temelji se na rezultatima Radne grupe za MARC 21 koja je revidirala primjenu formata 

te u autorizirane predloške unijela sve izmjene/dopune. Po završetku testiranja primjene autoriziranih 

predložaka u NSK, ista procedura predlaže se za primjenu u sustavu ZAG. 

Zaključak: Knjižnice ZAG-a pregledat će priređene autorizirane predloške na adresi 

http://iks.nsk.hr/autorizacija-predlozaka/ te će do 22. ožujka 2019. poslati svoje komentare/nadopune 

ili zahtjeve za izradom novih predložaka. Početak primjene Procedure primjene autoriziranih 

predložaka za ZAG planiran je početkom travnja 2019. 

 

Ad 3. 

D. Machala izvijestila je o aktivnostima koje je ExLibris učinio kako bi osigurao primjenu Uredbe o zaštiti 

osobnih podataka za knjižnice Alepha. I. Baj izložio je pristigle zahtjeve pojedinih knjižnica sustava ZAG 

vezano uz zaštitu osobnih podataka korisnika. D. Machala istaknula je da je sustav oblikovan sukladno 

zaključcima Tempus projekta, koji je predviđao integrirano sveučilište te integrirani knjižnični sustav u 

kojem su i korisnici integrirani. Uredba u tom smislu djeluje protivno zahtjevima integriranog sustava 

te postavlja zahtjeve za razdvajanjem podataka o korisnicima na razini svake potknjižnice.   

Zaključak: Povjerenstvo NSK će knjižnicama ZAG uputiti konfiguracijski upitnik vezano uz redefiniranje 

obuhvata i obima podataka o korisnicima na razini svake potknjižnice. 

Knjižnice iz sustava ZAG proslijedit će Povjerenstvu NSK institucijske politike vezano uz prilagodbu 

primjeni Uredbe, a koje bi bilo potrebno implementirati u sustav.  

 

Ad 4.  

I. Baj izložio je rezultate procesa nadogradnje Alepha na verziju 22. Osim nadogradnje sustav je 

proširen za dva nova modula, modul Integrirane međuknjižnične posudbe te modul Ispitne literature. 

Također, L. Škorić istaknula je zahtjev za sistemskim uvozom zapisa za e-knjige dobavljene od stranih 

nakladnika. 
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Zaključak: 

Povjerenstvo NSK pokrenut će implementaciju modula Integrirane međuknjižnične posudbe prvo nad 

sustavom NSK.  

Knjižnice sustava ZAG nadopunit će do 22.3.2019. sastav članova Radne grupe koja će raditi na 

implementaciji modula Ispitna literatura za sustav ZAG, a koji bi trebao biti funkcionalan u rujnu 2019. 

Prijedlog članova te zadatci i hodogram aktivnosti radne grupe izložen je u dokumentu u prilogu. 

Povjerenstvo NSK dopunit će Upute za preuzimanje zapisa iz vanjskih sustava nastavno na zahtjeve za 

bulk importom zapisa iz vanjskih izvora. 

 

Ad 5. 

D. Machala izvijestila je o aktivnostima na razvoju skupnog kataloga te o upućivanju zahtjeva za 

dobivanje koda za hrvatski nacionalni skupni katalog (HR-ZaHNS). 

I. Miočić izvijestio je o redakcijskom nadzoru nad sadržajem polja 020 $a u ZAG bazi. Podatci o zapisima 

prosljeđuju se u prilogu ovoga zapisnika uz uputu da ISBN-ove treba ispraviti na način da se uklone 

crtice te da se svako objašnjenje koje se navodi nakon broja prebaci u potpolje $q. Također, ISSN 

brojeve treba izbrisati iz polja 020 te ih unijeti u polje 022. Za sve dodatne informacije o načinu 

ispravljanja zapisa potrebno se obratiti redaktoru Miočiću (imiocic@nsk.hr). 

 

 

Zapisnik sastavila: D. Machala, 28.2.2019. 

 


