
                                                          Z  A  P  I  S  N  I  K   br. 5
                                        5. sjednice Upravnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka

Vrijeme: 30. 04. 2014. u 9.00 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 4. sjednice
2. Tromjesečno financijsko izvješće
3. Odobrena sredstva Ministarstva kulture RH
4. Razno

Ad. 1.
Jednoglasno je usvojen Zapisnik 4. sjednice Upravnog vijeća (Zapisnik 4. sjednice UV u privitku).

Ad. 2. 
Ravnateljica G. Tuškan Mihočić iznijela je podatke iz Tromjesečnog financijskog 
izvješća GKR. Ukupni prihodi u razdoblju od 1. 1. do 31. 3. 2014. iznosili su 
2.435.721,00 kn što je za oko 40.000,00 kn manje nego u istom razdoblju prethodne 
godine. Vlastiti prihodi iznosili su 352.031,00 kn što je za oko 6 % manje nego u 
prethodnoj godini. Za nabavu građe utrošeno je znatno manje sredstava nego u istom 
razdoblju prošle godine budući da još uvijek nije potpisan ugovor s MK RH a iz 
proračuna Grada uplaćeno je do sada 50.000,00 kn.
Tromjesečno izvješće je kontrolno i obvezno ga je podnijeti FINI.
Zaključak: Upravno vijeće primilo je na znanje navedene informacije iz 
Tromjesečnog  financijskog izvješća.

Ad. 3. 
Ravnateljica je obavijestila da je Ministarstvo kulture RH za 2014. godinu odobrilo 
sljedeće programe i sredstva:
- informatička oprema: 20.000,00 kn
- Tjedan dobre dječje knjige: 7.000,00 kn
- nabava knjižnične građe: 693.000,00 kn (GKR – 570.000,00; bibliobusi – 90.000,00 i 
Knjižnica Čavle – 33.000,00) što je za 42.000,00 kn manje nego prethodne godine no to 
je još uvijek glavni izvor sredstava za nabavu građe u odnosu na ostale izvore tj. vlastita 
sredstva i sredstva Grada.
Zaključak: Upravno vijeće primilo je na znanje navedene informacije

Ad. 4.
Pod ovom točkom dane su sljedeće obavijesti:
- objavljen je tekst natječaja za projektiranje T objekta koji je otvoren do 23. svibnja;
  procijenjena vrijednost je 1.200.000,00 kn; sve poslove vodi Odjel za kulturu; tijekom   
  pripreme natječaja ostvarena je suradnja s arhitektom koji je radio na pripremi natječajne
  dokumentacije; netto površina buduće Knjižnice ipak je manja od one navedene u 
  Programskoj osnovi za novu zgradu GKR



- Knjižnica je dobila obavijest od EIFL-a da će joj biti dodijeljeno 19.800 dolara u okviru 
programa za financiranje inovativnih tehnologija i to za prijavljeni projekt laboratorija za 
3 D printanje s programom edukacije za zainteresiranu populaciju

- Od Grada je zatražena suglasnost za zapošljavanje na određeno vrijeme 1 knjižničara na 
puno i 1 računovođe/knjigovođe na pola radnog vremena zbog povećanog obima poslova 
u okviru novo dobivenih projekata te novog informatičkog sustava za računovodstvo

- u tijeku je priprema kampanje za prikupljanje sredstava za nabavu novog vozila 
bibliokombija koji bi zamijenio dotrajali Gradski bibliobus; tiskana je brošura koja je 
zajedno s pismom i molbom za razgovor odaslana na 30 tak adresa mogućih sponzora; 
snimljen je i emitiran prilog o bibliobusu u TV emisiji Dobro jutro Hrvatska; postavit će 
se štand na Korzu na kojem će dežurati volonteri i prikupljati donacije; upućen je poziv 
izdavačima da doniraju knjige koje bi se darivale građanima koji daju novčani prilog

- održan je Tjedan dobre dječje knjige u okviru kojeg je organiziran niz programa i 
susreta s više autora (Darko Macan, Sven Nemet i dr..); svi su programi bili vrlo 
posjećeni

- u tijeku su aktivnosti na pripremama za obilježavanje 10. obljetnice Županijskog 
bibliobusa

- razmatraju se mogućnosti da se od iduće godine uvede povlaštena članarina za 
nezaposlene uz dodatne programe u suradnji s HZZ.

Sjednica je završila u 9.45 sati.

       Zabilježila:                                                              Predsjednica Upravnog vijeća:
     Ljiljana Črnjar                                                                     Sandra Krpan                        


