O KNJIŽNICI

Knjižnica Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci sljednik je knjižnice Više tehničke građevinske
škole u Rijeci od koje je naslijedila i knjižnični fond. Prvi upis u knjigu inventara knjižnice datira iz
1970. god., a od tada do 1985. god., kada je knjižnica dobila svoj prostor u zgradi Fakulteta u ulici
Viktora Cara Emina 5, fond je brojio 3000 knjiga. Knjižnica se 2002. god. preselila, unutar zgrade na
navedenoj lokaciji, u veći prostor koji je imao i izdvojeni čitaonički dio, a 2011. god. preseljena je, kao
i Fakultet, u današnji prostor u sveučilišnom kampusu. Knjižnica je od 1985. do 1991. god. djelovala
kao knjižnica u sastavu radne organizacije Građevinski institut, Fakultet graditeljskih znanosti
Sveučilišta u Rijeci. Od razdvajanja Fakulteta i Instituta , 1991. god., knjižnica djeluje kao knjižnica
Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Osnovna zadaća knjižnice, kao posebne ustrojbene
jedinice, je djelotvorno i cjelovito osiguranje uvjeta za realizaciju nastavne, obrazovne i znanstvenoistraživačke djelatnosti pa ona , u tom smislu, obavlja nabavu, obradu, zaštitu i čuvanje knjižnične
građe koju daje korisnicima na uporabu, izrađuje informacijska pomagala, vodi dokumentaciju,
sudjeluje u izradi Skupnog kataloga Sveučilišne knjižnice Rijeka, izrađuje svoj katalog i informira i
upućuje korisnike u služenje knjižnicom i izvorima informacija u knjižnici i šire. Korisnici knjižnice su
studenti i nastavnici Fakulteta, nenastavno osoblje Fakulteta i studenti i nastavnici ostalih sastavnica
Sveučilišta. Po potrebi, knjižnicu koriste i ostali građani kao korisnici koji ne mogu posuđivati građu
izvan knjižnice. Knjižnični fond broji 11 000 knjiga, 346 naslova domaćih i stranih stručnih i
znanstvenih časopisa starijih i novih godišta. Osim udžbeničke, znanstvene i stručne te referentne
literature ( enciklopedije, rječnici, priručnici, leksikoni ) iz područja građevinarstva, arhitekture,
urbanizma i srodnih područja kao što su matematika, fizika, geologija i geodezija, knjižnica čuva i
obrađuje diplomske, završne, magistarske radove i doktorske disertacije studenata i nastavnika
Fakulteta. Knjižnični fond se popunjava kupnjom, zamjenom, darovima i ostavštinom. Sva knjižnična
građa, klasificirana po UDK sustavu, se od 1995. god. računalno obrađuje u programskom paketu
Crolist. Knjižnični prostor, površine 180 kvadrata, se sastoji od dva odijeljena spremišna prostora
knjižnične građe i radnog prostora osoblja, te čitaonice. Čitaonica, koja ima 30 radnih mjesta, je
pultom odijeljena od radnog prostora osoblja. Koristi se za individualni rad, za učenje, korištenjem
vlastite građe ili knjižnične građe koja se ne može posuđivati izvan knjižnice. Trenutno, korisnici
mogu, po određenim pravilima, koristiti usluge fotokopiranja za knjižničnu građu koju ne mogu
posuditi izvan knjižnice, a u tijeku je opremanje knjižnice računalnom opremom za posudbu i
pretraživanje katalogizirane građe i baza podataka. Knjižnica je smještena u prizemlju zgrade
Građevinskog fakulteta, desno krilo. Prostor je označen kao G-046.

