
                                                           Z A P I S N I K br. 37
                                37. sjednice Upravnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka

Vrijeme: 31. 01. 2017. u 15.30 sati
Mjesto: Gradska knjižnica Rijeka, Uljarska 1, ured ravnatelja
Prisutni: Sandra Krpan; predsjednica UV, Ljiljana Cvjetović, Ljiljana Črnjar; članice 
UV; Niko Cvjetković, ravnatelj GKR

Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika 36. sjednice Upravnog vijeća
2. Usvajanje Izvješća o radu Gradske knjižnice Rijeka za 2016. godinu
3. Izvješće Povjerenstva za provođenje revizije knjižničnog fonda u Ogranku Drenova 

Gradske knjižnice Rijeka
4. Razno

Predsjednica UV Sandra Krpan otvorila je 37. sjednicu Upravnog vijeća i predložila
dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen. 

Ad. 1.
Jednoglasno je usvojen Zapisnik 36. sjednice Upravnog vijeća.
(Zapisnik 36. sjednice UV u privitku).

Ad 2. 
Ravnatelj Niko Cvjetković ukratko je sumirao ključne točke iz Izvješća o radu Gradske 
knjižnice Rijeka za 2016. godinu.
Broj korisnika u porastu je za 1717 ili 9,4% što je najviše od 2002. godine te je ukupan broj 
članova 19903.
I većina ostalih pokazatelja vezanih uz članstvo su u porastu: posjete, posudba knjiga, novina 
i časopisa, elektroničke građe, korištenje građe u čitaonicama i dr.
Nabava građe također je u porastu za 10%.
Vezano za programske aktivnosti ravnatelj je naglasio da se organizacija programa u Ogranku
Trsat pokazala izuzetno uspješnom budući da su privukli velik broj posjetitelja.
U zaključku je istaknuto da se prioritetnim i dalje smatra poboljšanje uvjeta rada središnjih 
odjela koji rade na pet lokacija i u kojima su u posljednje vrijeme kulminirali problemi 
(poplava, kvar na plinskim instalacijama i sl.). Sve dok se ne realizira preseljenje u kompleks 
Benčić potrebno je ulagati u sanaciju i uređenje postojećih prostora pa je tako nedavno 
ugrađena dodatna klimatizacijska jedinica radi poboljšanja grijanja.
Predsjednica UV Sandra Krpan pohvalno se izjasnila o djelatnosti Knjižnice naročito o 
programskim aktivnostima.
Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Izvješće o radu GKR za 2016. g.
(Izvješće o radu GKR za 2016. g. u privitku).

Ad 3.
U Ogranku Drenova u razdoblju od 16. do 21. siječnja provedena je revizija knjižničnog fonda te je 
ravnatelj predočio članovima UV Izvješće Povjerenstva za provođenje revizije. Provedena je potpuna 
revizija knjižničnog fonda i utvrđeno stvarno brojčano stanje. Za višak od 368 svezaka građe koji se 
pokazao zaključeno je da je razlog jer je ovo prva revizija koja se provodi u sustavu Zaki koji može 
pokazati točno stanje. Raniji knjižnični program to nije mogao te su iz njega povučene greške u 
statističkim podacima.



Zaključak: Članovi UV primili su na znanje Izvješće Povjerenstva za provođenje revizije 
knjižničnog fonda u Ogranku Drenova Gradske knjižnice Rijeka.

Ad. 4. Pod ovom točkom dana je obavijest da se najavila inspekcija vezano za zaštitu 
osobnih podataka vezano za slučaj zaposlenika nastao u vrijeme mandata bivše ravnateljice.

Sjednica je završila u 16.00 sati. 

   Zabilježila:                                                                             Predsjednica Upravnog vijeća:
Ljiljana Črnjar                                                                                    Sandra Krpan 


