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CILJEVI

 Jačati izdavačku djelatnosti UNIRI-a
 Stvarati uvjete za nastavni rad u virtualnom 

okruženju
 Potaknuti otvoreni pristup i otvorenu znanost
 Osigurati dostupnost literature studentima 

Sveučilišta

17. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica: Digitalna transformacija i knjižnice u posebnim okolnostima, Lovran, 30.09.-2.10.2021.

TEMELJNE AKTIVNOSTI CEN-a, USLUGE I REZULTATI

TEMELJI DOKUMENTI

• Deklaracija o otvorenoj znanosti UNIRI-a (2019.)
• Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti UNIRI-a (2020.)
• Odluka o financiranju e-izdanja UNIRI-a (2020.)
• Strategija UNIRI-a 2021.-2025. (2021.)
• Strategija SVKRI-a 2021.-2025. (2020.)

Izrada prijeloma i oprema 
e-izdanja za 

autore/sastavnice s UNIRI-a

Digitalizacija građe i 
pohrana u repozitorije 

sastavnica

Nabava elektroničke građe 
za e-kolegije u okviru YUFE 

mreže

REZULTATI

4 izrađena prijeloma za 
e-knjige, pohranjeni u 

repozitorije sastavnica i 
dostupni u otvorenom pristupu 

35 digitaliziranih naslova, 
pohranjenih u repozitorij 

sastavnica. 32 naslova dostupna
su u otvorenom pristupu, 3 
naslova dostupna su unutar 

ustanove

Za 5 e-kolegija digitalizirani su 
manji dijelovi knjiga. E-knjige, 
zbog ograničenja u korištenju i 

teškoća u nabavi, nisu 
nabavljane

• SVKRI je postala aktivni dionik u izdavačkoj djelatnosti UNIRI-a
• SVKRI je prepoznata kao središnja ustanova za usluge digitalizacije koja nudi usluge za svoje korisnike, ali i

za nastavnike i knjižnice u sustavu Sveučilišta u Rijeci
• Djelatnici SVKRI prepoznati su kao relevantni u području e-izdavaštva i digitalizacije

Sveučilišna knjižnica Rijeka (SVKRI) preuzela je 2020. Centar za elektroničko nakladništvo (CEN), koji je do tada
djelovao u okviru Sveučilišta u Rijeci (UNIRI) i bavio se izradom prijeloma za e-izdanja. Rad Centra započeo je u
promijenjenim okolnostima u poslovanju koje su povezane s epidemijom koronavirusa i koje su tražile jačanje
usluga koje se pružaju na daljinu, kao i povećanje dostupnosti e-građe. U skladu s tim redefinirani su ciljevi.

• Digitalizacija tiskanih 
izdanja temeljem zahtjeva 
sastavnica UNIRI-a, a po 

dobivenoj suglasnosti 
nositelja autorskih prava

• Pohrana digitaliziranih 
primjeraka u repozitorije

• Povezivanje u zapisima u 
knjižničnom katalogu

• Organizacija izrade 
prijeloma i opreme e-knjiga

• Ujednačavanje podataka u 
prijelomima sukladno 

izdavačkim standardima 
UNIRI-a

• Savjetovanje u području 
objave e-knjiga (formati, 
pohrana, autorska prava, 

licence)

• Podizanje stupnja kvalitete izrađenih prijeloma (metapodaci, veze unutar dokumenata, formati
primjereniji e-knjizi)

• Poticanje objave u otvorenom pristupu i povećanje vidljivosti izdavačake produkcije UNIRI-a
• Edukacija u području trendova u znanstvenom izdavaštvu

PLANOVI ZA RAZVOJ CEN-a

• Digitalizacija dijelova tiskanih 
publikacija za potrebe e-
kolegija u YUFE mreži (u 

skladu s propisima o 
autorskopravnoj zaštiti)

• Poticanje korištenja izvora 
dostupnih u pretplaćenim 

bazama podataka ili u 
otvorenom pristupu
• Nabava e-knjiga
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