Z A P I S N I K br. 13
13. sjednice Upravnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka
Vrijeme: 28. 01. 2015. u 11.00 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 12. sjednice UV
2. Izvješće o radu GKR za 2014. g.
3. Izvješće o tijeku postupka javne nabave teretnog vozila
4. Razno
Ad. 1.
Jednoglasno je usvojen Zapisnik 12. sjednice Upravnog vijeća (Zapisnik 12. sjednice UV u
privitku).
Ad. 2.
Ravnateljica Gorana Tuškan Mihočić ukratko je sumirala glavne stavke iz Izvješće o radu
GKR za 2014. g.
U izvješće je uključena kompletna mreža GKR, uključujući Županijski bibliobus i
Knjižnicu Čavle koji se financiraju iz drugih izvora.
Broj članova je za oko 3 % manji no u 2013. g. što bitno ne odstupa od trendova i naših
očekivanja. Korištenje većine usluga i građe na razini je 2013. g. ili čak i veće, primjerice
u porastu je posudba knjiga, video građe i referentne zbirke.
Budući da su u 2014. isplaćena sva sredstva namijenjena za nabavu građe iz proračuna
Grada, nabava knjiga je za 20 % veća no u 2013. dok je nabava neknjižne građe veća za
60% što se odrazilo na povećano korištenje ove vrste građe za koju je važno da se
održava njena aktualnost.
Obavljena je revizija fonda Županijskog bibliobusa.
Otpis knjižnične građe obavljen je u okvirima propisanim Pravilnikom o reviziji i otpisu.
Obrada knjižnične građe odvijala se prema pravilima struke a napravljeno je i 190 zapisa
kojih nije bilo u zajedničkoj bazi za ostale knjižnice u sustavu ZaKi.
Kad je riječ o programskim aktivnostima održan je kontinuitet redovnih programa.
Održano je više od 700 aktivnosti što znači u prosjeku više od dva programa dnevno.
Iz bogatog spektra aktivnosti ravnateljica je izdvojila Tjedan dobre dječje knjige,
programe u okviru kampanje Pogurajmo bibliobus, aktivnosti vezane uz uvođenje 3D
printanja za što su sredstva dobivena iz međunarodnih izvora i dr.
Razina stručnih aktivnosti zaposlenika tijekom 2014. bila je na visokoj razini, sudjelovali
su na gotovo svim većim stručnim skupovima u zemlji, dijelom i u inozemstvu kao
sudionici i kao izlagači te je broj objavljenih radova impresivan.
Dvije djelatnice položile su stručni ispit a dvije stekle zvanje knjižničarskog savjetnika.
Županijska matična služba nastavila je rad na uključivanju narodnih i školskih knjižnica u
jedinstveni knjižnično-informacijski sustav, organizirana su 4 stručna seminara za
knjižničare te se aktivno surađivalo u pripremi projekata novih knjižnica u Delnicama i
Crikvenici.

U zaključku je ravnateljica istakla da i dalje ostaju neriješeni temeljni problemi GKR:
nedostatak prostora, nedostatna sredstva za nabavu i nedovoljan broj djelatnika.
U raspravi je predsjednica Sandra Krpan u ime UV istakla da je iz izvješća kao i ostalih
pokazatelja vidljivo da Knjižnica svoju djelatnost obavlja vrlo odgovorno i profesionalno.
Pohvalila je rad djelatnika te izrazila želju da se navedeni problemi riješe u razumnom
roku.
Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Izvješće o radu GKR za 2014. g.
(Izvješće o radu GKR za 2014. g. u privitku).
Ad 3.
Ravnateljica je izvijestila o tijeku postupka javne nabave teretnog vozila za potrebe
bibliobusne službe.
Na raspisani natječaj stigle su dvije ponude, jedna Porsche Inter auta u vrijednosti od
322.000,00 kn i druga, povoljnija koju je predao Benussi d.o.o. u vrijednosti od
312.098,00 kn. U tijeku je računska provjera te će nakon toga biti donesena odluka o
odabiru ponuđača.
Zaključak: Članovi UV primili su na znanje navedene informacije.
Ad 4.
Pod točkom Razno nije bilo rasprave.
Sjednica je završila u 11.45 sati.

Zabilježila:
Ljiljana Črnjar

Predsjednica Upravnog vijeća:
Sandra Krpan

