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Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Digitalna tematska zbirka
arhiviranih primjeraka
mrežnih stranica na temu
„Zaštita okoliša“ nastala
je suradnjom Hrvatskog
arhiva weba i Zbirke
službenih publikacija
Nacionalne i sveučilišne
knjižnice u Zagrebu.
Budući da su knjižnice sve
više prepoznate kao
mjesta koja pružaju
relevantne informacije o
očuvanju okoliša, Mjesec
hrvatske knjige 2020.
godine bio je posvećen 50.
obljetnici obilježavanja
Dana planeta Zemlje s
motom Razlistaj se, što je
bio poticaj za uspostavu
digitalne tematske zbirke.

Ciljana skupina:

Namijenjene su cjelokupnoj
javnosti sa svrhom informiranja, 
 podizanja svijesti o važnosti
zaštite i očuvanja prirodnih
bogatstava te u svrhu stjecanja i
dopunjavanja znanja iz područja
očuvanja i zaštite okoliša.

Značaj zbirke:

U sklopu trajno dostupne
digitalne tematske zbirke
„Zaštita okoliša“ korisnici u bilo
kojem trenutku i na jednom
mjestu mogu jednostavno
istražiti ovu vrlu važnu temu te
pronaći informacije koje su im
potrebne.

Deseti festival hrvatskih digitalizacijskih projekata

6. i 7. svibnja 2021.

haw.nsk.hr/tematske-zbirke/26/zastita-okolisa-2020

*Arhivirani primjerak mrežne stranice je
trajno dostupna i zaštićena verzija mrežne
stranice, zabilježena u određenom
trenutku i dostupna na način da se
korisnicima omogući cjelovito iskustvo
pregledavanja sadržaja. Selekciju mrežnih
izvora proveli su knjižničari NSK, a
arhiviranje se odvija u open source
programu uz potporu Sveučilišnog
računskog centra Sveučilišta u Zagrebu.

hrvatske mrežne stranice na temu zaštite okoliša
mrežne stranice tijela javne vlasti: ministarstva, državne
upravne organizacije, gospodarstvene ustanove, kulturne,
obrazovne, znanstvene i sportske ustanova kao i ustanove za
zaštitu okoliša
mrežne stranice drugih tijela i udruga
hrvatski news portali

zaštita okoliša, održivi razvoj, klimatske promjene,
energetska učinkovitost, gospodarenje otpadom, kontrola
industrijskog onečišćenja, zaštita voda, recikliranje i slično.

trajna zaštita mrežnih sadržaja na temu zaštite okoliša za
buduće generacije
potreba za informiranjem javnosti o strategijama i
mogućnostima potrebnim za osvješćivanje, prepoznavanje i
borbu protiv svjetskih ekoloških i klimatskih izazova te putu
prema održivom razvoju.
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Cilj zbirke:

148
228

U  l i s topadu  

2020 .  god ine

arh iv i rano  j e

mre žn i h  s t ran i ca *

ukupne  ve l i č i ne

GB

mailto:ivana.kezic@nsk.hr
http://haw.nsk.hr/tematske-zbirke/26/zastita-okolisa-2020

