Z A P I S N I K br. 17
17. sjednice Upravnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka
Vrijeme: 26. 06. 2015. u 14.00 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 16. sjednice
2. Izmjene i dopune Pravilnika o pružanju usluga i korištenju knjižnične građe
3. Izvještaj ravnateljice o planiranim aktivnostima preseljenja dijela građe Središnjeg
odjela
4. Izvještaj ravnateljice o planiranim radovima na uređenju i opremanju ogranka na
Trsatu
5. Izvještaj o nadzoru od strane Građevinske inspekcije
6. Informacija o ljetnim radnom vremenu
7. Razno
Predsjednica UV Sandra Krpan otvorila je 17. sjednicu Upravnog vijeća. Predložila je
dnevni red koji je prihvaćen.
Ad. 1.
Jednoglasno je usvojen Zapisnik 16. sjednice Upravnog vijeća (Zapisnik 16. sjednice UV u
privitku).
Ad. 2.
Ravnateljica Gorana Tuškan Mihočić pojasnila je potrebu donošenja Izmjena i dopuna
Pravilnika o pružanju usluga i korištenju knjižnične građe. Mijenjaju se odredbe vezane
za rok posudbe glazbenih CD-a, popis usluga je dopunjen i detaljnije razrađen te je
uključena i Knjižnica Čavle s obzirom da je od 1. srpnja u potpunosti integrirana u sustav
GKR.
Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Izmjene i dopune Pravilnika o
pružanju usluga i korištenju knjižnične građe ( Izmjene i dopune Pravilnika o
pružanju usluga i korištenju knjižnične građe u privitku).
Ad 3.
S obzirom na skoro preseljenje dijela građe, točnije fonda lijepe književnosti, u prostor u
zgradi Filodrammatice, ravnateljica je ukratko izvijestila o planiranim aktivnostima.
Građa se treba zapakirati u kutije, prevesti na novu lokaciju i tamo smjestiti a također i
reorganizirati preostali fond u Središnjem odjelu. Kako bi se to učinilo, 6. srpnja je
planirano zatvaranje Središnjeg odjela na nekoliko tjedana.
Za vrijeme zatvorenosti građanima se neće obračunavati zakasnina a moći će koristiti
ostale lokacije Knjižnice.
Načinjena je dispozicija opreme i naručene nove police koje će GKR nabaviti vlastitim
sredstvima kao i potrebna računala, videonadzor i dr. dok će Grad direktno s VBZom
riješiti isplatu postojećeg namještaja u Filodrammatici i nakon toga uvesti kao inventar
Knjižnice.

Trenutno se još radi na spajanju računalne mreže, nabavi računala, osiguranju preduvjeta
potrebnih prema odredbama zaštite na radu, protupožarne zaštite i dr.
Zaključak: Članovi UV su primili na znanje navedene informacije i zaželjeli uspjeh
u navedenim aktivnostima koje bi trebale dovesti do poboljšanja uvjeta rada
Središnjeg odjela.
Ad. 4.
Ravnateljica je izvijestila da Odjel za gospodarenje imovinom kreće u radove kako bi se
planirani prostor za ogranak u Dvorani mladosti na Trsatu priveo svrsi. Počinju radovi na
uređenju struje za što je GKR naručila projektnu dokumentaciju, uređenju podova i
ličenju zidova.
Sredstva za opremu ogranka nisu osigurana. Napravljena je dispozicija opreme prema
kojoj je predviđeno da se uvrsti postojeći namještaj iz starog prostora Ogranka Zamet koji
je u vrlo dobrom stanju te dopuni novim.
U svrhu nabave opreme, uključujući i računalnu, GKR će aplicirati Ministarstvu kulture
uz mogućnost da se dio opreme nabavi u 2016. g.
GKR je iz vlastitih sredstava osigurala 175.000,00 kn u tu svrhu a za prostor u
Filodrammatici 100.000,00 kn.
Nagrada koja je dobivena iz županijskog fonda za unaprjeđenje kulturnog stvaralaštva
također će biti uvrštena u sredstva za opremanje.
Zaključak: Članovi UV su primili na znanje navedene informacije i izrazili
zadovoljstvo što će se konačno riješiti pitanje ogranka na istočnom dijelu Rijeke.
Ad 5.
Po iskazanoj anonimnoj prijavi od 1. travnja vezanoj za pitanje zaštite na radu u nadzor je
došla i građevinska inspekcija. Inspekcija je utvrdila da je GKR poduzela sve potrebne
radnje vezane uz sanaciju spremišta i nije našla nikakve nepravilnosti po kojima bi trebala
postupati. Naglašeno je da stoje na raspolaganju za konzultacije u trenutku kad se krene
sa sanacijom.
Ad 6.
Ravnateljica je izvijestila da je od 22. lipnja na snazi ljetno radno vrijeme. Budući da se
radi naizmjenično u jutarnjim i popodnevnim satima donesena je odluka o novom radnom
vremenu kako bi bilo osigurano 12 sati odmora između smjena.
Ad 7.
Ravnateljica je dala sljedeće obavijesti:
- kroz nekoliko dana bit će objavljena javna nabava dogradnje i opreme novog vozila
bibliobusa
- MK RH je najavilo pooštravanje kriterija za osiguranje udjela za sufinanciranje
programa zbog nedovoljnog osiguranja udjela od strane osnivača knjižnica stoga će
trebati obratiti pažnju prilikom izrade plana za 2016. g.
Sjednica je završila u 15.00 sati.
Zabilježila:
Ljiljana Črnjar

Predsjednica Upravnog vijeća:
Sandra Krpan

