
                                                          Z  A  P  I  S  N  I  K   br. 2
                                        2. sjednice Upravnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka

Vrijeme: 29.01.2014. u 11.00 sati
Mjesto: Gradska knjižnica Rijeka, Uljarska 1, ured ravnateljice
Prisutni:  Sandra Krpan; Ljubica Stojanović, Ljiljana Črnjar; članice UV
               Gorana Tuškan Mihočić; ravnateljica GKR
            
Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika konstituirajuće sjednice
2. Izvješće o radu GKR u 2013.g.
3. Izmjene i dopune Pravilnika o zaštiti na radu
4. Terećenje od strane Rijekasporta za krivo obračunatu toplinsku energiju
5. Razno

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

Ad. 2. 
Ravnateljica G. Tuškan Mihočić ukratko se osvrnula na Izvješće o radu Gradske knjižnice
Rijeka u 2013. g. Kad je riječ o broju članova on je za 1% veći, no može se zaključiti da 
je taj broj u odnosu na nekoliko zadnjih godina uglavnom konstantan i realan obzirom na 
društvene okolnosti te prostornu i kadrovsku kapacitiranost Knjižnice. Posudba i 
korištenje su uglavnom na istoj razini uz manja odstupanja, primjerice kod korištenja 
građe iz referentne zbirke koje bilježi pad.
Nastavljen je trend pada nabave građe što je rezultat činjenice da iz gradskog proračuna u 
2013. g. Knjižnici od predviđenih 200.000,00 kn nije uplaćeno ništa. Kupuje se manji 
broj primjeraka knjiga pa je korisnicima teže doći do recentnih naslova. 
Održan je kontinuitet programskih aktivnosti kao i sudjelovanje GKR u svim važnijim 
manifestacijama koje su se provodile na razini grada. Proveden je postupak natječaja i 
dodjele Književne nagrade Drago Gervais.
Vidljivost ustanove bila je na visokoj razini zahvaljujući suradnji s medijima, a usluge 
GKR su se predstavljale i putem web stranice, Facebook-a, You Tube -a i dr. 
Bilježi se visoka razina stručne aktivnosti djelatnika kroz aktivno sudjelovanje na 
skupovima, objavljene radove i sl.
Uspješno je okončan međunarodni projekt Access IT plus te je GKR ušla u novi LO 
CLOUD, koji se također odnosi na digitalizaciju.
Županijska matična služba, među ostalim, nastavila je s projektom uključivanja školskih i
narodnih knjižnica u jedinstveni sustav Zaki. Vezano uz razvoj knjižnične mreže, održana
je prezentacija o mogućim modelima organizacije knjižnične djelatnosti na otoku Krku na
koordinaciji gradonačelnika i načelnika otoka Krka u Općini Omišalj koja je potom 
najavila profesionalizaciju djelatnosti svoje knjižnice.
Zaključno je ravnateljica istakla da su prostorni uvjeti u kojima Knjižnica radi izuzetno 
teški. Hitno treba iznaći prostor za novo spremište za što je već upućen zahtjev Odjelu za 
kulturu no rješenja još uvijek nema. Računalna mreža stara je 20 tak godina, Gradski 



bibliobus hitno treba zamijeniti novim, manjim vozilom. Sve su to uzroci zbog kojih je 
davno dosegnut limit i ozbiljna su prepreka daljnjem razvoju. 
Predsjednica UV u raspravi je pohvalila rad GKR unatoč teškim uvjetima u kojima se 
obavlja djelatnost, te izrazila uvjerenje da sve te napore građani i prepoznaju.
Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Izvješće o radu Gradske 
knjižnice Rijeka u 2013. g. (Izvješće o radu Gradske knjižnice Rijeka u 2013. u 
privitku).

Ad. 3.
Budući da je Zakonom o zaštiti na radu predviđeno, ukoliko ustanova ima više od 50 
zaposlenih, zapošljavanje stručne sobe za zaštitu na radu, zatraženo je mišljenje 
Ministarstva rada i socijalne skrbi i dopuštenje da se ne mora zaposliti osoba toga profila. 
Ministarstvo je prihvatilo obrazloženje i izdalo odgovarajuće rješenje u skladu s kojim je 
potrebno unijeti izmjene u Pravilnik o zaštiti na radu.
Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Izmjene i dopune Pravilnika o 
zaštiti na radu ( Izmjene i dopune Pravilnika o zaštiti na radu u privitku).

Ad 4.
Ravnateljica je obavijestila članove UV da je na adresu Knjižnice stiglo terećenje od 
strane Rijekasporta kojem GKR plaća najamninu za Ogranak Zamet i to za krivo 
obračunatu toplinsku energiju u razdoblju od otvaranja ogranka do unatrag nekoliko 
mjeseci kada je navodno utvrđeno da su ugrađene pogrešne mjerne jedinice. Terećenje 
iznosi 170.000,00 kn koje Knjižnica nije planirala. Ravnateljica je zatražila dopuštenje 
UV da se izvide koje pravne mogućnosti stoje na raspolaganju kako bi se osporilo 
navedeno terećenje te će UV izvijestiti o detaljima.
Zaključak: Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su se složili da se ispitaju 
mogućnosti osporavanja terećenja od strane Rijekasporta u visini od 170.000,00 kn.

Ad 5.
Pod ovom točkom članovi UV upoznati su s činjenicom da će u 2014. Knjižnica obilježiti
dvije značajne obljetnice: 20 godina rada Dječjeg odjela Stribor i 10 godina rada 
Županijskog bibliobusa. Obljetnice će se obilježiti kroz više aktivnosti na čijem 
osmišljavanju će raditi zaduženi djelatnici.

Sjednica je završila u 12.00 sati.

       Zabilježila:                                                              Predsjednica Upravnog vijeća:
     Ljiljana Črnjar                                                                     Sandra Krpan                        


