
OPĆA BOLNICA VARAŽDIN 

KNJIŽNICA 

SMJERNICE ZA POSTUPANJE PRI DONIRANJU KNJIŽNIČNE GRAĐE  

KNJIŽNICI OPĆE BOLNICE VARAŽDIN 

 Uvod 

Knjižnica Opće bolnice Varaždin (u daljnjem tekstu: Knjižnica) donacije smatra dobrodošlima i prihvaća knjižničnu građu koja 
odražava tekuće interese i potrebe korisničke zajednice, a u skladu je s unaprijed određenim kriterijima nabave i izgradnje 
knjižničnoga fonda. No, bez obzira na želju donatora da pomogne Knjižnici i primjereno udomi knjige ili drugu građu, 
donacije se uvijek ne uklapaju u stvarne potrebe korisnika i prostorne mogućnosti Knjižnice. Iz navedenih razloga Knjižnica 
nije uvijek u mogućnosti prihvatiti sve ponuđene donacije.  

 Prikladnost ponuđene građe 

Knjižnica prihvaća sljedeću građu koja je cjelovita i u dobrom materijalnom stanju: 

 novija izdanja i sadržajno aktualnu literaturu iz biomedicinskih znanosti  

 povijesnu građu koja se autorstvom i temom odnosi na Opću bolnicu Varaždin i razvoj zdravstvene službe u 
Varaždinu bez obzira na godinu izdanja, mjesto  i jezik (knjige, novine, časopisi, fotografije, razglednice i dr.) 

 beletristiku i slikovnice za pacijente  

Knjižnica nije u mogućnosti prihvatiti: 

 oštećenu građu (oštećene stranice, raspadnuti uvez, umrljane korice i stranice, podcrtani tekst i sl.) 

 građu koju posjeduje u dovoljnom broju primjeraka te biomedicinsku stručnu i znanstvenu literaturu sa 
zastarjelim informacijama  

Postupak donacije građe  

Poželjno je dostaviti popis jedinica građe koja se želi donirati Knjižnici. Popis treba sadržavati sljedeće bibliografske podatke: 
autor, naslov i godina izdavanja. Iz praktičnih razloga molimo da se donirana građa ne donosi izravno u Knjižnicu prije 
konzultacije s ovlaštenim djelatnikom Knjižnice. Knjižnica zadržava pravo odlučiti koju građu će uključiti u fond sukladno 
stručnim kriterijima.  

Nakon prihvaćanja građe, donator potpisuje pismo namjere kojim izražava svoju namjeru za donacijom i izjavu kojom daje 
pristanak da donirana građa prijeđe u trajno vlasništvo Opće bolnice Varaždin te da Opća bolnica Varaždin u cijelosti 
zadržava pravo odlučivanja o načinu na koji će raspolagati s doniranom građom. 

Zaprimanje građe 

Građa za koju je unaprijed dogovorena donacija zaprima se u prostorijama Knjižnice na adresi Ivana Meštrovića 1, Varaždin.  

Donator građe sam organizira dostavu donirane građe.  

Vlasništvo nakon prihvaćanja donacije 

Jednom donirana građa vlasništvo je Opće bolnice Varaždin i ona ima pravo raspolagati tom građom na način koji smatra 
prikladnim.  

Knjižnica može naknadno zbog zastarjelosti, oštećenja i dr. proslijediti doniranu građu drugim knjižnicama, ustanovama, 
udrugama ili privatnim osobama kojima bi ta građa bila potrebnija ili postupiti kao s drugom otpisanom knjižničnom 
građom u skladu s pozitivnim pravnim propisima.  

Donirana građa za pacijente se ne inventarizira već se prosljeđuje na bolničke odjele. 

 


