NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA
Hrvatski zavod za knjižničarstvo
Hrvatske bratske zajednice 4
10000 Zagreb

U Zagrebu, 4. listopada 2013.

ZAPISNIK
1. sastanka Stručnog odbora za izradu nacionalnoga pravilnika za katalogizaciju
Zagreb, Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 3. listopada 2013.

Prisutni: Mirna Willer, Kornelija Petr Balog, Snježana Radovanlija Mileusnić, Tanja Buzina,
Vesna Hodak, Jozo Ivanović, Tinka Katić.
Ispričana: Ana Barbarić

Nakon uvodne riječi sazivačice sastanka Tinke Katić, prihvaćen je izmijenjeni i dopunjeni:
Dnevni red:
1. Izbor predsjednika i tajnika Stručnog odbora.
2. Zapisnik sa sastanka održanog 15. srpnja 2013.
3. Obavijest o prijavi projekta Izrada, objavljivanje i održavanje nacionalnog pravilnika
za katalogizaciju na natječaj Ministarstva kulture za javne potrebe u kulturi.
4. Izvještaji s konferencija i sastanaka.
5. Organizacija rada i plan aktivnosti Stručnog odbora.
6. Prijava projekta na natječaj Hrvatske zaklade za znanost.
7. Razno.
Ad 1
T. Katić predložila je za predsjednicu Stručnog odbora Mirnu Willer. Svi prisutni prihvatili su
prijedlog, a telefonskim putem podržala ga je i Ana Barbarić. Prema proceduri navedenoj u Čl.
5 Sporazuma o suradnji na izradi nacionalnog pravilnika za katalogizaciju, predsjednica
Stručnog odbora za svoju je tajnicu imenovala Marijanu Tomić.
Nakon ove točke dnevnog reda, predsjednica je nastavila voditi sastanak.
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Ad 2
Prihvaćen je Zapisnik sa sastanka održanog 15. srpnja 2013.
Ad 3
Nazočni su primili na znanje obavijest o prijavi projekta Izrada, objavljivanje i održavanje
nacionalnog pravilnika za katalogizaciju na natječaj Ministarstva kulture za javne potrebe u
kulturi koju im je podastrijela T. Katić, voditeljica projekta. Također su istaknuli važnost
lobiranja za projekt u svima trima vijećima Ministarstva kulture – knjižničnom, arhivskom i
muzejskom.
Ad 4
Tanja Buzina, članica EURIG-a, ukratko je izvijestila o sastanku Grupe održanog 19.-20. rujna
2013. u Stockholmu te izrazila nezadovoljstvo s ciljevima navedenim u Sporazumu o suradnji
na izradi nacionalnog pravilnika za katalogizaciju kao i u projektu prijavljenom na natječaj
Ministarstva kulture smatrajući da oni ne dopuštaju neka druga rješenja kao što je, primjerice,
preuzimanje Resource Description and Access (RDA) u Hrvatskoj za što se ona osobno zalaže
smatrajući da je to racionalnije i jeftinije rješenje u vremenima kad Hrvatska ne raspolaže ni
materijalnim ni ljudskim resursima za pothvat izrade nacionalnog pravilnika za katalogizaciju.
U svome odgovoru, Mirna Willer, izrazila je suprotno stajalište i argumentirala ga svojim
najnovijim saznanjima stečenim radom u brojnim radnim grupama i drugim međunarodnim
tijelima (Stalni odbor Sekcije za katalogizaciju (ex-officio član), ISBD Review Group
(predsjednica), ISBD/XML Study Group (ex-officio član), Namespaces Technical Group
(član), FRBR Review Group (ex-officio član), te na ad hoc sastanku Permanent UNIMARC
Committee (savjetnik i počasni član) te sudjelovanjem na 79. IFLA-inoj generalnoj skupštini i
konferenciji održanoj u Singapuru 17.-23. kolovoza 2013.
U raspravu su se uključili i ostali prisutni. Zaključeno je da je ona zakašnjela jer da su se
potpisivanjem Sporazuma sve tri baštinske zajednice kao i akademska zajednica odlučile što
im je raditi u iduće tri godine.
Ad 5
Razmotren je plan aktivnosti koje treba provesti do kraja 2013. Zasad je uspostavljen Stručni
odbor, izabran njegov predsjednik i tajnik. Potrebno je postaviti urednika pravilnika, odabrati
savjetnike te izraditi specifikaciju za mrežno mjesto.
Zaključeno je da se urednik pravilnika mora od početka uključiti u rad Stručnog odbora te da
će s vremenom njegov angažman biti u punom radnom vremenu. Predloženo je da to bude
djelatnik Nacionalne i sveučilišne knjižnice. T. Buzina predložila je Eliju Ekinović Micak. O
oba prijedloga treba izvijestiti i tražiti odobrenje od Ravnateljstva NSK.
M. Willer predložila je da se za savjetnika za izradu pravilnika angažira Gordon Dunsire, a za
izradu specifikacija za objavljivanje pravilnika Ivona Despot, s kojima je o tome već načelno
razgovarano. Prijedlog je prihvaćen.
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Predloženo je da specifikaciju za mrežno mjesto te samo mrežno mjesto izrade informatičari
NSK uz konzultacije s T. Katić i T. Buzina, i postave ga na mrežno mjesto NSK.
Također je zaključeno da hitno treba izraditi specifikaciju isporuke – tj. jasno definirati okvire
i strukturu krajnjeg proizvoda ovog programa, njegovu namjenu i korisnike, tj. načela na kojima
će se pravilnik temeljiti. To je važno ne samo zbog potrebe detaljnog planiranja rada, već i za
senzibiliziranje stručne javnosti, te poticanje angažmana suradnika.
Ad 6
Hrvatska zaklada za znanost objavila je 1. listopada 2013. natječaj za prijave na program
Istraživački projekti. Otvoren je do 5. studenog 2013.
Zaključeno je da bi se dijelovi programa izrade nacionalnog pravilnika za katalogizaciju trebali
provoditi i u okviru istraživačkih projekata. No kako nije realno očekivati da će se moći u ovako
kratkom vremenu pristupiti izradi zasebnog projekta, M. Willer predlaže da članice Odbora (K.
Petr Balog, M. Willer, A. Barbarić) razmotre mogućnost uključivanja pojedinih istraživačkih
segmenata vezanih uz izradu pravila u projekte koje ispred svojih ustanova priređuju za
natječaj. S obzirom na kratak rok za prijavu, potreban je hitan dogovor.
Ad 7
S. Radovanlija Mileusnić najavila je skup muzejskih dokumentarista koji će se u listopadu
2013. održati u Rijeci, a J. Ivanović skup arhivista koji će se, također u listopadu, održati u
Opatiji. Te će prigode S. Radovanlija i J. Ivanović iskoristiti da s programom izrade
nacionalnog pravilnika za katalogizaciju upoznaju svoje kolege.
M. Willer je izvijestila da se, u istu svrhu, u okviru 17. AKM-seminara planira održavanje
Otvorenog sastanka Stručnog odbora. Sastanak je planiran za četvrtak 28. studenog 2013. u
poslijepodnevnim satima u Poreču. Poziv za sastanak poslat će se svim članovima Stručnog
odbora.

Zapisala:
Tinka Katić
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