
pripremljenog teksta za tiskanje znanstvenih, znanstvenostručnih i stručnih 
djela, 3. određivanje vrste i gramature papira za tiskanje znanstvenih, 
znanstvenostručnih i stručnih djela, 4. izbor vrste i veličine slova i vrsta 
pisama prilikom dizajniranja teksta za tiskanje znanstvenih, znanstve-
nostručnih i stručnih djela, 5. završno dizajniranje teksta za tiskanje 
znanstvenih, znanstvenostručnih i stručnih djela, 6. knjižni prijelom i 
redigiranje pripremljenog teksta za tiskanje znanstvenih, znanstvenostručnih 
i stručnih djela, 7. dizajniranje korica i potkorica za tiskana znanstvena, 
znanstvenostručna i stručna djela, 8. dizajniranje i pozicioniranje impre-
suma u tiskanim znanstvenim, znanstvenostručnim i stručnim djelima, 9. 
dizajniranje i pozicioniranje osnovnih elemenata u tiskanim znanstvenim, 
znanstvenostručnim i stručnim djelima, 10. tiskanje i uvezivanje teksta 
znanstvenih, znanstvenostručnih i stručnih djela i 11. ostala načela i pravila 
dizajniranja pripremljenog teksta za tiskanje znanstvenih, znanstveno-
stručnih i stručnih djela.

* * * * *
Na kraju su svakoga dijela navedena Pitanja za raspravu i ponavljanje, na 
koja su dani odgovori u određenom dijelu. Takvih je pitanja u ovoj 
znanstvenoj knjizi i sveučilišnome udžbeniku navedeno 1945.
Da bi se određene postavke što zornije ilustrirale, u tekst ovoga djela 
inkorporirano je i kvalitetno dizajnirano: 12 tablica, 20 shema, 23 crteža i 
226 primjera te više stotina načela, pravila, modela, metoda, scenarija, 
defi nicija, klasifi kacija, prijedloga, sugestija i savjeta. Svi ti primjeri, načela, 
pravila, metode, modeli, scenariji ... mogu studentima, magistrandima, 
doktorandima, mladim i neiskusnim istraživačima, nastavnicima, znanstve-
nicima, specijaliziranim ekspertima ... pružiti dragocjenu intelektualnu 
logistiku prilikom koncipiranja, pisanja, lektoriranja, korektoriranja, 
redigiranja, recenziranja, grafi čkog i tehničkog dizajniranja, tiskanja i uvezi-
vanja napisanih znanstvenih, znanstvenostručnih, stručnih i umjetničkih 
djela.
Na kraju ove knjige nalaze se: literatura, pogovor, sažetci na hrvatskom 
(Sažetak), engleskom (Summary) i slovenskom (Povzetek) jeziku. Zatim 
slijede: popis tablica, popis shema, popis crteža, popis primjera, kazala 
imena, kazala pojmova, kazala kratica i bilješka o autoru.
Tematika u vezi s tretiranom problematikom u ovoj knjizi i udžbeniku tako 
je opširna i složena da se pojedina pitanja nije moglo u potpunosti elaborirati 
u glavnom tekstu. Na određenu literarnu građu i znanstvene informacije 
ukazano je ukratko u bilješkama ispod teksta (fusnotama), kojih ukupno 
ima 1840. Navedene bibliografske jedinice u Literaturi omogućuju 
čitateljima obogaćivanje i produbljivanje svojih znanja, saznanja, vještina ... 
o znanosti, obrazovnoj i znanstvenoj industriji, metodologiji znanstvenoga 
istraživanja i tehnologiji znanstvenoga i razvojnoga istraživanja, znan stve-
nim, znanstvenostručnim i stručnim djelima, zatim i o koncipiranju, pisanju, 
lektoriranju, korektoriranju, recenziranju, redigiranju, grafi čkom i tehničkom 
dizajniranju, tiskanju i uvezivanju gotovo svih vrsta znanstvenih, 
znanstvenostručnih, stručnih i umjetničkih djela.
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Rezultati znanstvenih i razvojnih istraživanja predstavljeni u drugom i 
trećem dijelu ove edicije znanstvena je platforma na koju se logično 
nadgrađuju rezultati istraživanja predočeni u četvrtom dijelu naslova 
UNIVERZALNA NAČELA I PRAVILA DIZAJNIRANJA TEKSTA 
ZNANSTVENIH, ZNANSTVENOSTRUČNIH I STRUČNIH DJELA. 
U njemu su rezultati istraživanja predstavljeni u devetnaest međusobno 
povezanih tematskih jedinica, i to: 1. teorijska obilježja dizajniranja teksta 
znanstvenih, znanstvenostručnih i stručnih djela, 2. dizajniranje naslova 
znanstvenih, znanstvenostručnih i stručnih pisanih djela, 3. dizajniranje i 
inkorporiranje predgovora u tekst znanstvenih, znanstvenostručnih i 
stručnih djela, 4. dizajniranje i inkorporiranje kazala u tekst znanstvenih, 
znanstvenostručnih i stručnih djela, 5. makrodizajniranje teksta znanstvenih, 
znanstvenostručnih i stručnih djela, 6. jezično, stilsko i terminološko 
dizajniranje teksta znanstvenih, znanstvenostručnih i stručnih djela, 
7. dizajniranje citata i pozicioniranje fusnota u tekstu znanstvenih, 
znanstvenostručnih i stručnih djela, 8. dizajniranje i inkorporiranje ilustra-
cija u tekstu znanstvenih, znanstvenostručnih i stručnih djela, 9. dizajniranje 
i inkorporiranje primjera u tekstu znanstvenih, znanstvenostručnih i stručnih 
djela, 10. dizajniranje i inkorporiranje priloga u tekstu znanstvenih, 
znanstvenostručnih i stručnih djela, 11. dizajniranje i pozicioniranje 
literature u tekstu znanstvenih, znanstvenostručnih i stručnih djela, 
12. dizajniranje i pozicioniranje pogovora u tekstu znanstvenih, 
znanstvenostručnih i stručnih djela, 13. dizajniranje i pozicioniranje 
sažetaka u tekstu znanstvenih, znanstvenostručnih i stručnih djela, 
14. dizajniranje i pozicioniranje popisa ilustracija u tekstu znanstvenih, 
znanstvenostručnih i stručnih djela, 15. dizajniranje i pozicioniranje kazala 
imena u tekstu znanstvenih, znanstvenostručnih i stručnih djela, 
16. dizajniranje i pozicioniranje kazala pojmova u tekstu znanstvenih, 
znanstvenostručnih i stručnih djela, 17. dizajniranje i pozicioniranje kazala 
kratica u tekstu znanstvenih, znanstvenostručnih i stručnih djela, 
18. dizajniranje i pozicioniranje bilježaka o autorima u tekstu znanstvenih, 
znanstvenostručnih i stručnih djela i 19. ostala univerzalna načela i pravila 
dizajniranja teksta znanstvenih, znanstvenostručnih i stručnih djela. 
Na rezultate znanstvenih i razvojnih istraživanja detaljno elaborirane u 
drugom, trećem i četvrtom dijelu ove edicije funkcionalno se nadgrađuju 
rezultati istraživanja predočeni u osobito važnom petom dijelu naslova 
SPECIFIČNA NAČELA I PRAVILA DIZAJNIRANJA TEKSTA 
ZNANSTVENIH, ZNANSTVENOSTRUČNIH I STRUČNIH DJELA. 
U sedam interakcijski povezanih dijelova predstavljeni su rezultati 
znanstvenih i razvojnih istraživanja, i to: 1. formuliranje i dizajniranje 
rezultata temeljnih, primijenjenih i razvojnih istraživanja, 2. pisanje i 
dizajniranje rukopisa znanstvenih, znanstvenostručnih i stručnih djela, 
3. pisanje i dizajniranje završnog teksta (čistopisa) znanstvenih, znan-
stvenostručnih i stručnih djela, 4. grafi čko i tehničko dizajniranje teksta 
znanstvenih, znanstvenostručnih i stručnih djela, 5. lektura, korektura i 
redaktura teksta znanstvenih, znanstvenostručnih i stručnih djela, 
6. recenzija teksta znanstvenih, znanstvenostručnih i stručnih djela i 
7. ostala specifi čna načela i pravila dizajniranja teksta znanstvenih, znan-
stvenostručnih i stručnih djela. 
Rezultati znanstvenih i razvojnih istraživanja elaborirani u drugom, trećem, 
četvrtom i petom dijelu ove edicije predstavljaju znanstvenu podlogu na 
koju se logično nadgrađuju rezultati znanstvenih i razvojnih istraživanja 
predočeni u šestom dijelu naslova DIZAJNIRANJE PRIPREMLJENOG 
TEKSTA ZA TISKANJE ZNANSTVENIH, ZNANSTVENO STRUČ-
NIH I STRUČNIH DJELA. U njemu su rezultati istraživanja predstavljeni 
u jedanaest veoma važnih, složenih i zahtjevnih tematskih jedinica, i to: 
1. posebnosti dizajniranja pripremljenog teksta za tiskanje znanstvenih, 
znanstvenostručnih i stručnih djela, 2. određivanje formata papira 
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su i dali vrlo pozitivne ocjene kompetentni sveučilišni profesori i znan-
stvenici:
● dr. sc. VIDOJE VUJIĆ, redoviti profesor i znanstveni savjetnik na 
Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – Opatija, Sveučilište u 
Rijeci.
● dr. sc. ZORAN TOMIĆ, redoviti profesor i znanstveni savjetnik na 
Filozofskom fakultetu – Mostar, Sveučilište u Mostaru. 

* * * * *
Mnogobrojni i različiti čimbenici utjecali su na koncepciju i kompoziciju 
znanstvene knjige i sveučilišnoga udžbenika – Metodologija i tehnologija 
izrade znanstvenog i stručnog djela ● DIZAJNIRANJE TEKSTA 
ZNANSTVENIH, ZNANSTVENOSTRUČNIH I STRUČNIH DJELA ●, 
knjiga dvanaesta. Jedan od najvažnijih čimbenika jest nepostojanje 
kvalitetne i aktualne literature o pisanju, dizajniranju i tiskanju znanstvenih, 
znanstvenostručnih i stručnih djela. Ne manje važan jest čimbenik da u 
nastavnim programima predmeta Metodologija znanstvenoga istraživanja, 
koja se nekoliko desetljeća afi rmira na brojnim sveučilišnim studijima, ne 
postoje tematske jedinice o načelima, pravilima, postupcima, procedurama, 
scenarijima ... dizajniranja i tiskanja napisanih znanstvenih, znanstveno-
stručnih, stručnih i umjetničkih djela. Te činjenice, odnosno takvi problemi 
multipliciraju znanstvenu nepismenost ne samo studenata, magistranada i 
doktoranada nego i svih intelektualaca koji profesionalno sudjeluju u 
procesima proizvodnje, razmjene, raspodjele, potrošnje i reciklaže obrazov-
nih i znanstvenih proizvoda, dobara i roba.
Navedeni čimbenici, kao i znanstveni problem istraživanja, znanstveni 
projektni zadatak, postavljene hipoteze, defi nirane vizije i misije istraživanja 
te vizije i misije ove knjige, nametnule su potrebu da se rezultati znanstvenih 
i razvojnih istraživanja u ediciji Metodologi ja i tehnologija izrade 
znanstvenog i stručnog djela • DIZAJNIRANJE TEKSTA ZNANSTVE-
NIH, ZNANSTVENOSTRUČNIH I STRUČNIH DJELA •, knjiga 
dvanaesta, sustavno predstave u šest funkcionalno umreženih dijelova 
(poglavlja).
U prvom dijelu, UVODU, defi niran je znanstveni problem istraživanja, 
znanstveni projektni zadatak, navedeni su primarni objekti istraživanja, 
postavljena je osnovna znanstvena hipoteza i parcijalne (pomoćne) hipoteze, 
defi nirane su vizije i misije istraživanja, kao i vizije i misije izrade ove 
edicije, dana je ocjena dosadašnjih istraživanja, navedene su upotrebljavane 
znanstvene metode te je obrazložena struktura znanstvene knjige i 
sveučilišnoga udžbenika. 
U drugom dijelu, TEORIJSKE ZNAČAJKE O DIZAJNU I DIZAJ-
NERSKOJ INDUSTRIJI, rezultati znanstvenih i razvojnih istraživanja 
predstavljeni su u zahtjevnih šest tematskih jedinica, i to: 1. temeljne 
odrednice dizajna, načela dizajniranja i dizajnerskih industrija, 
2. funkcionalna klasifi kacija dizajnerskih industrija, 3. dizajnerska industrija 
– poluga održive egzistencije čovječanstva, 4. scenarij promišljanja 
operacionaliziranja pothvata dizajnerskih industrija, 5. dizajnerske 
industrije u fokusu sustava društvene reprodukcije i 6. relevantni elementi 
proizvodnje dizajniranih proizvoda, dobara i roba.
Treći dio ima naslov ZNANSTVENA, ZNANSTVENOSTRUČNA I 
STRUČNA PISANA DJELA – DRUŠTVENA PLATFORMA ODRŽIVE 
OPSTOJNOSTI ČOVJEČANSTVA. U tome je dijelu elaborirano pet 
veoma važnih tematskih jedinica, i to: 1. pojam, obilježja, važnost i 
klasifi kacija pisanih djela, 2. znanstvena pisana djela – intelektualna 
arhitektura obrazovanja, znanosti i gospodarstva, 3. znanstvenostručna 
pisana djela – mozaik globalne riznice znanja, 4. stručna pisana djela – 
temelj odgoja, obrazovanja i osposobljavanja, 5. pisana djela – intelektualni 
vodič u tajne primarnoga, sekundarnoga i tercijarnoga obrazovanja, 
osposobljavanja i opismenjavanja. 

NAKLADA KVARNER d.o.o. – NOVI VINODOLSKI nakladnik je 
znanstvene knjige i sveučilišnoga udžbenika naslova Metodologija i 
tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela ● DIZAJNIRANJE 
TEKSTA ZNANSTVENIH, ZNANSTVENOSTRUČNIH I STRUČNIH 
DJELA ●, peto izmijenjeno i dopunjeno izdanje, knjiga dvanaesta, Rijeka, 
2017., 1712 stranica, format B-5, tvrdi uvez, zaobljeni hrbat.
Autor je ove znanstvene knjige i sveučilišnoga udžbenika dr. sc. Ratko 
Zelenika, redoviti profesor, znanstveni savjetnik i professor emeritus. Do 
danas je samostalno i u koautorstvu objavio 50 znanstvenih knjiga i 
sveučilišnih udžbenika i više od 500 znanstvenih i stručnih djela s tematikom 
znanost o znanosti, metodologija znanstvenoga istraživanja, tehnologija 
fundamentalnih, aplikativnih i eksperimentalnih istraživanja, dizajniranje 
napisanih i tiskanih znanstvenih, znanstvenostručnih i stručnih djela, 
logistika, špedicija, transport, promet i osiguranje. 
Prof. dr. sc. Ratko Zelenika dobitnik je više nagrada i priznanja, a navode se 
samo dvije nagrade:
● Državna nagrada za znanost – Nagrada za životno djelo za 2010. 
godinu za cjelokupni znanstvenoistraživački rad u području društvenih 
znanosti, koju je dodijelio Hrvatski sabor (2011.).
● Nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci za životno djelo zbog posebnih 
zasluga u znanstvenoistraživačkom i nastavnom radu te javnoj 
djelatnosti koja je imala za cilj promociju, širenje i primjenu rezultata 
znanstvenoistraživačke djelatnosti (2010.).
● Znanstvena knjiga i sveučilišni udžbenik – Metodologija i tehnologija 
izrade znanstvenog i stručnog djela ● DIZAJNIRANJE TEKSTA 
ZNAN STVENIH, ZNANSTVENOSTRUČNIH I STRUČNIH DJELA ●, 
peto izmijenjeno i dopunjeno izdanje, knjiga dvanaesta, jedna je od 
četrnaest knjiga (tomova, svezaka) s tematikom znanost o znanosti, 
metodologija znanstvenoga istraživanja, tehnologija znanstvenoga i 
razvojnoga istraživanja kojih je autor prof. dr. sc. Ratko Zelenika. Svih 
četrnaest svezaka znanstveno je zasnovano na temeljnim odrednicama 
njegove izvorne knjige naslova Metodologija i tehnologija izrade 
znanstvenog i stručnog djela izdane 1998. (prvo izdanje), 1990. (drugo 
izdanje), 1998. (treće izdanje) i 2000. (četvrto izdanje). Ovoj ediciji 
prethodilo je jedanaest znanstvenih knjiga i sveučilišnih udžbenika sa 
zajedničkim naslovom Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i 
stručnog djela i glavnim naslovima, i to: ZNANOST O ZNANOSTI 
(knjiga prva, 2004.), ZNANJE – TEMELJ DRUŠTVA BLAGOSTANJA 
• Obrazovna i znanstvena industrija (knjiga druga, 2007.), ZNANOST – 
POLUGA ODRŽIVE EGZISTENCIJE ČOVJEČANSTVA (knjiga 
treća, 2011.), ZNANSTVENA, ZNANSTVENOSTRUČNA I STRUČNA 
PISANA DJELA (knjiga četvrta, 2011.), PISANA DJELA NA 
STRUČNIM I SVEUČILIŠNIM STUDIJIMA (knjiga peta, 2011,), 
PISANA DJELA NA POSLIJEDIPLOMSKIM ZNANSTVENIM 
MAGISTARSKIM STUDIJIMA (knjiga šesta, 2011.), PISANA DJELA 
NA POSLIJEDIPLOMSKIM DOKTORSKIM STUDIJIMA (knjiga 
sedma, 2012.), ZNANSTVENE MEĐUSOBNO POVEZANE METODE 
(knjiga osma, 2013.), ZNANSTVENE KVALITATIVNE METODE 
(knjiga deveta, 2014.), ZNANSTVENE KVANTITATIVNE METODE 
(knjiga deseta, 2015.) i TEHNOLOGIJA ZNANSTVENOGA I 
RAZVOJNOGA ISTRAŽIVANJA (knjiga jedanaesta, 2016.). Nakon 
objavljivanja ove edicije (tj. knjige dvanaeste naslova DIZAJNIRANJE 
TEKSTA ZNANSTVENIH, ZNANSTVENOSTRUČNIH I STRUČNIH 
DJELA) slijedi pisanje i objavljivanje sljedećih knjiga: ZNANJEM DO 
AKADEMSKE KARIJERE I ZNANSTVENE KARIJERE (knjiga 
trinaesta, 2018.) i VISOKO OBRAZOVANJE I ZNANSTVENA 
DJELATNOST (knjiga četrnaesta, 2019.).

* * * * *
Znanstvena knjiga i sveučilišni udžbenik naslova Metodologija i 
tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela ● DIZAJNIRANJE 
TEKSTA ZNANSTVENIH, ZNANSTVENOSTRUČNIH I STRUČNIH 
DJELA ●, peto izmijenjeno i dopunjeno izdanje, knjiga dvanaesta, 
namijenjena je studentima, magistrandima, doktorandima, mladim istraži-
vačima i znanstvenicima, intelektualcima svih visokih učilišta, svih 
obrazovnih i znanstvenih organizacija, svih ustanova koje participiraju u 
primarnim, sekundarnim i tercijarnim obrazovnim i znanstvenim indu-
strijama, na kojima se proučavaju i primjenjuju pravila, metode, modeli, 
postupci i procedure ... utemeljene na suvremenoj i etičkoj znanosti, znanosti 
koja stvara temeljne pretpostavke za nastajanje, održivi rast i razvoj 
individualnoga i društvenoga blagostanja u globalnim razmjerima. 
Znanstvena knjiga i sveučilišni udžbenik – Metodologija i tehnologija 
izrade znanstvenog i stručnog djela ● DIZAJNIRANJE TEKSTA 
ZNANSTVENIH, ZNANSTVENOSTRUČNIH I STRUČNIH DJELA ●
, ..., knjiga dvanaesta, nije samo knjiga za učenje nego je to knjiga koja uči 
učiti, uči znanstveno misliti, uči znanstveno istraživati, uči koncipirati, 
pisati, dizajnirati, lektorirati, korektorirati, redaktirati, tiskati ... različita 
znanstvena, znanstvenostručna, stručna i umjetnička djela, uči kako sebe i 
druge motivirati u obrazovanju, znanstvenom usavršavanju, znanstvenom 
opismenjavanju i permanentnom osposobljavanju i osvješćivanju, uči kako 
upravljati svojim umom, svojim sposobnostima i svojim potencijalima, uči 
kako se postaje uspješan, zadovoljan i sretan, uči kako postati i ostati etičan, 
moralan i pošten prema drugima. Stoga će u ovoj znanstvenoj knjizi i 
sveučilišnom udžbeniku svaki intelektualac pronaći vlastiti put koji izravno, 
sigurno, uspješno, racionalno i dostojanstveno vodi od starta do cilja, od 
ideje do djela, od plana do uspjeha ..., bez obzira na svoje zvanje, zanimanje, 
struku i bez obzira u kojemu se znanstvenom području, polju, grani i 
ogranku znanosti i umjetnosti obrazuje, usavršava, osposobljava ..., odnosno 
i izgrađuje akademsku, znanstvenu, menadžersku i inu karijeru. 
Znanstveni problem istraživanja, znanstveni projektni zadatak i objekti 
istraživanja predstavljaju znanstvenu platformu za postavljanje znanstvene 
hipoteze: Načela, pravila, zakoni, zakonitosti, postupci, procedure ... 
relevantni u procesima proizvodnje, razmjene, raspodjele, potrošnje i 
reciklaže dizajniranih proizvoda, dobara i roba općenito, a osobito u 
procesima proizvodnje, razmjene, raspodjele, potrošnje i reciklaže 
dizajniranih obrazovnih i znanstvenih proizvoda, dobara i roba, 
omogućuju profesionalno kompetentnim autorima napisanih djela, 
lektorima, korektorima, recenzentima, redaktorima, grafi čkim i 
tehničkim dizajnerima (urednicima) učinkovito i kvalitetno dizajniranje 
teksta napisanih znanstvenih, znanstvenostručnih, stručnih i 
umjetničkih djela koja moraju imati primjerenu i konkurentnu 
upotrebnu i tržišnu vrijednost. 
Prema svojoj koncepciji, kompoziciji, broju novih načela, pravila, novih 
defi nicija, scenarija, primjera, modela, prijedloga, sugestija ... o dizajnu, 
dizajniranju, metodama dizajniranja, dizajnerskim industrijama, univer-
zalnim i specifi čnim/specijalističkim načelima i pravilima o dizajniranju 
napisanih znanstvenih, znanstvenostručnih, stručnih i umjetničkih djela (a 
njih je dizajnirano i predstavljeno više od tisuću) koji su koncizno, sustavno, 
jednostavno elaborirani te metodološkoj, tehnološkoj, metodičkoj, didak-
tičkoj i dizajnerskoj opremljenosti prezentirani, ta je knjiga prva takve vrste i 
ne samo u Republici Hrvatskoj nego i općenito. 

* * * * *
Knjigu naslova Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog 
djela • DIZAJNIRANJE TEKSTA ZNANSTVENIH, ZNAN STVE-
NOSTRUČNIH I STRUČNIH DJELA •, ..., knjiga dvanaesta, recenzirali 
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