
Z  A  P  I  S  N  I  K   br. 42
42. sjednice Upravnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka

Vrijeme: 30. 04. 2013. u 16.00 sati
Mjesto: Gradska knjižnica Rijeka, Uljarska 1, ured ravnateljice
Prisutni:  Sandra Krpan; predsjednica UV
               Ljubica Stojanović, Ljiljana Črnjar; članice UV
               Gorana Tuškan Mihočić; ravnateljica GKR 

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika 41. sjednice Upravnog vijeća
2. Tromjesečno financijsko izvješće za razdoblje 1. siječnja-31. ožujka 2013. 
3. Organizacijske promjene u GKR zbog odlaska/odsutnosti zaposlenika
4. Razno

Ad. 1.
Jednoglasno je usvojen Zapisnik 41. sjednice Upravnog vijeća (Zapisnik u privitku).

Ad. 2. 
Ravnateljica G. Tuškan Mihočić ukratko se osvrnula na Tromjesečno financijsko izvješće
za razdoblje 1. siječnja-31. ožujka 2013. Riječ je o obrascu izvješća koji je obvezno 
podnijeti FINI. Svi prihodi i rashodi su uredno izvršavani. Ohrabruje činjenica da su 
vlastiti prihodi veći za 3% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Sve obveze 
izvršavane su sukladno Financijskom planu. Materijalni troškovi su povećani zbog rasta 
cijena energenata. Iz razloga što su neki ugovori iz Ministarstva kulture nešto kasnije 
poslani, pojedine programe se nije moglo provoditi u punom opsegu. Iz Proračuna Grada 
Rijeke nije u navedenom razdoblju bilo zastoja u isplatama.
Zaključak: Upravno vijeće primilo je na znanje obrazloženja vezana uz 
Tromjesečno financijsko izvješće za razdoblje 1. siječnja-31. ožujka 2013. 
( Tromjesečno financijsko izvješće za razdoblje 1. siječnja-31. ožujka 2013. 
privitku).

Ad. 3. 
Ravnateljica je izvijestila o određenim organizacijskim promjenama u Knjižnici iz 
razloga što je voditeljica središnjih odjela otišla na rodiljni dopust te je dio njenih poslova
preuzela Marija Šegota-Novak, voditeljica informacijsko-dokumentacijske službe, a dio 
su preuzeli drugi zaposlenici.
Sadašnji informatičar-sistem knjižničar najavio je odlazak na drugo radno mjesto te je od 
Grada zatražena prethodna suglasnost da se raspiše natječaj za drugog djelatnika.
Zaključak:Upravno vijeće  primilo je na znanje navedene informacije.

Ad. 4.
1.) Članovi UV informirani su da je u Virovitici, 18. 4. održan sastanak ravnatelja 
matičnih županijskih knjižnica na kojem je zaključeno da će biti upućeno zajedničko 
pismo Ministarstvu kulture s pobrojanim problemima koji se odražavaju na rad narodnih 
knjižnica: smanjenje sredstava za zajedničke programe (Pitajte knjižničare, Portal 
narodnih knjižnica RH..), najavljene izmjene Zakona o knjižnicama pri čemu je važno da 
sudjeluje struka sa svojim prijedlozima itd.



2.) Predstavnici Knjižnice sa Županijskim bibliobusom sudjelovali su na 11. okruglom 
stolu o pokretnim knjižnicama i 5. festivalu bibliobusa, 19. travnja u Koprivnici na kojem
je, među ostalim stručnim pitanjima, bilo riječi i o mogućnostima financiranja iz 
europskih fondova.
Gradska knjižnica je vrlo zainteresirana za te mogućnosti budući da bi bilo neophodno 
čim prije zamijeniti vozilo Gradskog bibliobusa koje je krajnje dotrajalo, a u bliskoj 
budućnosti i Županijskog.

       Zabilježila:                                                              Predsjednica Upravnog vijeća:
     Ljiljana Črnjar                                                                     Sandra Krpan                        


