
                                                          Z  A  P  I  S  N  I  K   br. 7
                                        7. sjednice Upravnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka

Vrijeme: 26. 06. 2014. u 8.00 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 6. sjednice
2. Usvajanje pročišćenog teksta Statuta Gradske knjižnice Rijeka
3. Obavijest o poništenju natječaja za knjigovođu/računovođu
4. Razno

Ad. 1.
Jednoglasno je usvojen Zapisnik 6. sjednice Upravnog vijeća (Zapisnik 6. sjednice UV u privitku).

Ad. 2. 
Budući da su na snagu stupile Izmjene  i dopune  Statuta GKR koje je Upravno vijeće usvojilo na 
svojoj 6. sjednici održanoj 28. svibnja 2014. g., pristupilo se izradi pročišćenog teksta Statuta 
koji, po usvajanju i stupanju na na snagu, treba uputiti Gradu, Trgovačkom sudu radi izmjena i 
dopuna djelatnosti, te Uredu državne uprave u PGŽ. 
Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo  pročišćeni tekst Statuta Gradske 
knjižnice Rijeka (pročišćeni tekst Statuta Gradske knjižnice Rijeka u privitku).

Ad 3.
Ravnateljica je obavijestila članove UV da je, nakon što su provedeni razgovori s kandidatima, 
poništen natječaj za knjigovođu/računovođu na pola radnog vremena, objavljen na HZZ-u. Razlog
tome je što se prelazi na novi računovodstveni program te će se nakon toga vidjeti imali li potrebe
za još jednim djelatnikom. Predsjednica UV pitala je tko bi u tom slučaju snosio troškove za plaću
te je ravnateljica odgovorila da bi to bilo na teret ustanove, uz suglasnost Grada.

Ad 4.
Pod ovom točkom dane su sljedeće obavijesti:
- od 23. lipnja na snazi je ljetno radno vrijeme Knjižnice

- u pripremnoj fazi su dva međunarodna projekta, jedan koji se odnosi na slijepe i slabovidne a za
  koji je iz Slovenije upućen zahtjev za partnerstvom te drugi – Media Lab koji se odnosi na   
  poticanje kreativnosti u knjižnicama i koji bi se mogao nastaviti na već započeti projekt 3 D 
  printanja; riječ je o projektu u kojem sudjeluje 15 država članica EU

- predsjednica UV postavila je pitanje o mogućnosti suradnje s knjižnicom u Cetinju
  s kojim Rijeka ima razvijenu prijateljsku suradnju na što je ravnateljica odgovorila da će, u 
  suradnji s Bibliotekom grada Beograda koja je jedan od partnera u projektu LOCLOUD, rado 
  pozvati crnogorske kolege kad se bude organizirala edukacija u ostalim zemljama regije, među 
  kojima je i Crna Gora.

Sjednica je završila u 8.40 sati.
     

       Zabilježila:                                                              Predsjednica Upravnog vijeća:
     Ljiljana Črnjar                                                                     Sandra Krpan                                     


