
                                                          Z  A  P  I  S  N  I  K   br. 8
                                        8. sjednice Upravnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka

Vrijeme: 18. 07. 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 7. sjednice
2. Polugodišnje izvješće o radu Gradske knjižnice Rijeka
3. Polugodišnje financijsko izvješće Gradske knjižnice Rijeka
4. Razno

Ad. 1.
Jednoglasno je usvojen Zapisnik 7. sjednice Upravnog vijeća (Zapisnik 7. sjednice UV u privitku).

Ad. 2. 
Ravnateljica G. Tuškan Mihočić ukratko se osvrnula na Polugodišnje izvješće o radu 
Gradske knjižnice Rijeka. Većina pokazatelja je na razini prošlogodišnjih u istom 
razdoblju, uz manja odstupanja. Primjerice, članova je 3 % manje, no praksa pokazuje da 
do kraja kalendarske godine uglavnom bude dostignuta očekivana brojka. Korištenje i 
posudba također u pojedinim segmentima pokazuju manje razlike, primjerice posudba 
AVE građe obično bude pojačana u razdoblju kad se ova vrsta građe više nabavlja.
Kao i ranije, zbog veće dostupnosti tehnologije, smanjuje se broj korištenja usluga 
fotokopiranja, printanja i skeniranja.
Kad je riječ o programima održan je kontinuitet njihovog odvijanja kroz 32 redovna i više
od 40 izvanrednih programa s ukupno oko 350 aktivnosti. Svi programi financirani su 
sredstvima Knjižnice, izuzev Tjedna dobre dječje knjige za što su odobrena sredstva MK 
RH u visini od 7.000,00 kn.
Matična služba Knjižnice nastavila je rad na informatizaciji narodnih i školskih knjižnica 
a aktivno se uključila u suradnju na projektima novih prostora knjižnica u Crikvenici i 
Delnicama. Obrađeni su statistički podaci i izrađena analiza stanja narodnih i školskih 
knjižnica PGŽ. Organizirana su tri seminara u svrhu stalnog stručnog usavršavanja 
knjižničara.
Zaposlenici Knjižnice aktivni su u široj knjižničarskoj zajednici u većini aktualnih 
procesa kroz rad u stručnim tijelima a objavljeno je i više radova.
U zaključku se ravnateljica osvrnula na akutne infrastrukturne probleme koji se gomilaju 
i produbljuju. Primjerice, hitno je potrebno novo rezervno spremište kako ne bi došlo u 
pitanje funkcioniranje Središnjeg odjela no budući da se taj problem treba rješavati u 
suradnji Odjela za kulturu i Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom još uvijek, 
niti nakon godinu dana od kad je prvi puta otvorena ova tema, nisu učinjeni pomaci koji 
bi vodili k rješenju.
Drugi akutan infrastrukturni problem je vozilo gradskog bibliobusa. Budući da ni Grad ni 
MK RH nisu predvidjeli sredstva za ovu namjenu u 2014. Knjižnica je osigurala dio 
vlastitih sredstava te pokrenula kampanju za prikupljanje donacija od sponzora i 



pojedinaca. Cilj je prikupiti 100.000, 00 kn kako bi se kupilo vozilo, a onda bi se u drugoj
fazi pokušala osigurati sredstva za dogradnju i opremanje. 
Cijeli proces prati institut De Vos iz Amerike koji provodi edukaciju menadžera u 
kulturnom sektoru u organizaciji Ministarstva kulture RH a u koju je uključeno nekoliko 
zaposlenika Knjižnice i ravnateljica.
Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Polugodišnje izvješće o radu 
Gradske knjižnice Rijeka u 2013. g. (Polugodišnje izvješće o radu Gradske knjižnice
Rijeka u privitku).

Ad 3.
Ravnateljica je iznijela članovima UV  temeljne opaske vezane uz Polugodišnje 
financijsko izvješće GKR. Financijsko izvješće usklađeno je s Proračunom Grada Rijeke.
Ukupni prihodi iznose 5.253.000,00 kn što je nešto manje no u istom razdoblju prošle 
godine.
Vlastiti prihodi iznose 645.000,00 kn što je 5% manje no u istom razdoblju prošle godine.
Za nabavu građe iz Proračuna Grada u prvoj polovici godine uplaćeno je 50.000,00 kn 
(nakon 1. 7. još 68.000,00) što se odrazilo na broj nabavljene građe koji je veći za 1000 
jedinica no u istom razdoblju prošle godine.
U nedavnom rebalansu Proračuna Grada, skinuta su sredstva namijenjena uređenju 
drugog dijela Središnjeg odjela.
Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Polugodišnje financijsko izvješće 
Gradske knjižnice Rijeka (Polugodišnje financijsko izvješće Gradske knjižnice 
Rijekau privitku).

Ad 4.
Pod ovom točkom predsjednica UV Sandra Krpan postavila je pitanje u kojoj je fazi 
projekt Benčić. Ravnateljica je odgovorila da Knjižnica još uvijek nije dobila službenu 
informaciju o rezultatima postupka za izbor projektanta, premda su se u tisku pojavile 
neslužbene informacije.

Ravnateljica je izvijestila da je u Narodnoj čitaonici, na izričito traženje Grada, 
postavljena izložba i prezentacija budućeg stadiona na Kantridi te da je pri tom došlo do 
određenih poteškoća u komunikaciji.
Činjenica je da su izlozi Čitaonici oblijepljeni tamnom folijom, da su korisnici ostali bez 
čitaoničkih mjesta u prvom dijelu prostora te da se neprekidno odvija prezentacija koja 
ima i zvučnu podlogu koja je čujna i u gornjem dijelu gdje borave korisnici, istaknula je 
ravnateljica a potvrdila i članica UV, Ljiljana Črnjar.

Sjednica je završila u 9.45 sati.
     

       Zabilježila:                                                              Predsjednica Upravnog vijeća:
     Ljiljana Črnjar                                                                     Sandra Krpan                        


