
Nakladnička djelatnost Hrvata u iseljeništvu: Australija i Novi Zeland 

 

Svrha i ciljevi projekta 

Cilj projekta je istražiti nakladničku djelatnost hrvatskih iseljenika u Australiji i na Novom Zelandu. 
Prikupit će se podaci potrebni za izradu anotirane retrospektivne bibliografije tiskanih periodičkih 
publikacija hrvatskih iseljenika u Australiji i na Novom Zelandu čiji nakladnici djeluju ili su djelovali 
na tom području. Projekt će obuhvatiti istraživanje periodičkih publikacija (novina i časopisa).  
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu prikuplja iseljenički tisak u zbirci Inozemna Croatica, ali 
dostava građe nije osigurana pa na temelju te zbirke nije moguće napraviti sveobuhvatnu analizu 
stanja. Velike australske i novozelandske knjižnice okupljene su u organizaciju National and States 
Libraries Australasia (NSLA) koja pomaže u prikupljanju obveznoga primjerka. Međutim, nakladnici 
hrvatskih publikacija često ne znaju za obavezu dostavljanja obveznog primjeraka pa uvidom u fond 
nacionalnih knjižnica Australije i Novoga Zelanda nije moguće steći uvid u cjelokupnu produkciju 
hrvatskih iseljenika na tom području.  
Uspostavit će se suradnja s australskim i novozelandskim ustanovama koje objavljuju i/ili čuvaju 
tiskane periodičke publikacije hrvatskih iseljenika (primjerice Hrvatski arhiv u Sydneyju) te će se ta 
građa okupiti, pregledati, izradit će se anotirana bibliografija, a napravit će se i preliminarne 
pripreme za eventualnu digitalizaciju dijela građe. 
Na temelju prikupljene građe provest će se analiza uređivačkih praksi nakladnika hrvatskih 
periodičkih publikacija u iseljeništvu te analiza bibliografske opremljenosti tih publikacija. Istražit će 
se povijest nakladništva te nakladničke prakse na razini ustanova, organizacija i pojedinaca. 
Dodatni cilj projekta je osmisliti model kontinuiranog dostavljanja publikacija objavljenih u 
iseljeništvu u Hrvatsku radi očuvanja kulturne i nacionalne baštine.  

 

Očekivani doprinos projekta  

Projekt će rezultirati prvom sveobuhvatnom anotiranom retrospektivnom bibliografijom tiskanih 
periodičkih publikacija iseljenih Hrvata u Australiji i Novom Zelandu koja će biti temelj za buduću 
izradu digitalne zbirke iseljeničkog tiska.  
Analizirat će se razvoj i djelovanje nakladnika koji su objavljivali ili objavljuju tiskane periodičke 
publikacije hrvatskih iseljenika.  
Okupit će se nakladnička produkcija hrvatskih iseljenika s područja Australije i Novoga Zelanda 
(periodičke publikacije) te omogućiti javnosti uvid u sadržaj publikacija koje mogu biti temelj za 
istraživanja u raznim znanstvenim područjima (npr. povijest, književnost, povijest umjetnosti, 
politologija, sociologija, informacijske i komunikacijske znanosti). 

 

Metodologija i pristup 

U prvom dijelu istraživanja koristit će se metoda analize sadržaja knjižničnih online kataloga 
hrvatskih, australskih i novozelandskih knjižnica. Analizirat će se i građa u digitaliziranim zbirkama i 
otvoreno dostupnim institucijskim repozitorijima. Kontaktirat će se relevantne ustanove, 
organizacije, udruge i pojedinci. Odlaskom na teren obići će se ustanove ili udruge koje će se odazvati 
pozivu, pregledat će se prikupljena građa, usporedit će se s postojećim bibliografijama i online 
katalozima knjižnica te će se izraditi popis prikupljene građe. Bibliografija će se izraditi korištenjem 
softvera otvorenoga koda, prema pravilima knjižničarske struke. Povijesnom metodom, na temelju 
uvida u objavljene i prikupljene publikacije, analizirat će se aktivnosti nakladnika. Izradit će se foto-
dokumentacija koja će poslužiti za daljnju analizu. 

 



Planirane aktivnosti  

1. analiza stanja i dostupnosti publikacija hrvatskih iseljenika u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u 
Zagrebu – analiza  knjižničnog kataloga (online i na listićima), digitalnih zbirki i bibliografija. 
2. analiza stanja i dostupnosti publikacija hrvatskih iseljenika u australskim i novozelandskim 
knjižnicama (mrežno dostupni podaci) – analiza online knjižničnih kataloga, digitalnih zbirki i 
bibliografija. 
3. priprema i prikupljanje podataka na terenu – u suradnji sa znanstvenicima i drugim suradnicima 
u Australiji i na Novom Zelandu organizirat će se prikupljanje podataka o građi. Organizirat će se 
aktivnosti koje će uključivati arhive, knjižnice, sveučilišta, organizacije i pojedince s ciljem 
prikupljanja građe koja nije dostupna u hrvatskim knjižnicama. 
4. odlazak na terensko istraživanje – popisat će se dostupni naslovi, pregledat će se pojedine 
publikacije prema kriterijima za analizu uređivačkih praksi, izradit će se foto-dokumentacija radi 
lakše dodatne analize i pripreme za digitalizaciju. 
5. izrada bibliografije – na temelju prikupljenih podataka na terenu te na temelju preliminarnih 
pretraživanja online kataloga, izradit će se retrospektivna anotirana bibliografija tiskanih periodičkih 
publikacija hrvatskih iseljenika u Australiji i Novom Zelandu. 
6. sudjelovanje na domaćim konferencijama  
7. sudjelovanje na stranim konferencijama 

 

Vrijeme provođenja projekta 

Do kraja 2018. godine, sudjelovanje na konferencijama tijekom 2019. godine. 

 

 

Zagreb, ožujak 2018. 


