
Z  A  P  I  S  N  I  K   br. 39
39. sjednice Upravnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka

Vrijeme: 30. 01. 2013. 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 38. sjednice Upravnog vijeća
2. Izvješće o radu Gradske knjižnice Rijeka u 2012. g.
3. Financijski plan GKR za 2013. g.
4. Plan nabave GKR za 2013. g.
5. Izmjene i dopune Pravilnika o radu Gradske knjižnice Rijeka 
6. Razno

Ad. 1.
Jednoglasno je usvojen Zapisnik 38. sjednice Upravnog vijeća (Zapisnik u privitku).

Ad. 2. 
Ravnateljica G. Tuškan Mihočić ukratko se osvrnula na Izvješće o radu Gradske knjižnice
Rijeka u 2012. g. Kad je riječ o članstvu, svi su pokazatelji uglavnom na razini 2011. g.  
Broj članova je za 3% veći, posudba svih vrsta građe pokazuje blagi rast, izuzev zvučne 
građe koja se manje nabavljala i jezičnih paketa zbog slabije ponude na tržištu. Zamjetan 
je pad fotokopiranja, skeniranja, printanja, očito zbog smanjene potrebe korisnika za tim 
uslugama, što se odražava i na smanjenje vlastitih prihoda. Nabava građe također je na 
razini prethodne godine, dok je smanjen broj pristiglih knjiga koje otkupljuje MK RH.
Provedena je revizija i otpis građe u Ogranku Turnić, te otpis građe u ostalim odjelima i 
ograncima, u postocima sukladnim Pravilniku o reviziji i otpisu knjižnične građe.
Održan je kontinuitet programskih aktivnosti kao i sudjelovanje GKR u svim važnijim 
manifestacijama koje su se provodile na razini grada. Županijska matična služba, među 
ostalim, nastavila je s projektom informatizacije školskih knjižnica, te savjetodavno 
sudjelovala u realizaciji projekata novih prostora narodnih knjižnica  u Malom Lošinju i 
Čabru, te kao konzultant u izradi idejnog rješenja društvenog centra Gornja Vežica u 
sklopu kojeg bi trebao biti i ogranak Gradske knjižnice Rijeka. Redovito su se odvijale 
aktivnosti u okviru projekta Access IT plus. Dobra je bila suradnja s medijima, a usluge 
GKR su se predstavljale i putem web stranice, Facebook-a, You Tube -a i dr. 
I dalje je GKR ispod Standarda po svim segmentima: prostor, nabava, djelatnici. Gorući 
neriješeni problemi su prostor za središnje odjele GKR, ogranak na istočnom dijelu 
Rijeke, te starost Gradskog bibliobusa koji bi trebalo zamijeniti novim, manjim vozilom, 
prikladnijim za parkiranje u gradskim uvjetima.
Članovi UV u raspravi su pohvalili rad GKR unatoč teškim uvjetima u kojima se obavlja 
djelatnost, naročito Središnjeg odjela.
Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Izvješće o radu Gradske 
knjižnice Rijeka u 2012. g. (Izvješće o radu Gradske knjižnice Rijeka u 2012. u 
privitku).



Ad. 3. 
Financijski plan GKR za 2013., pojasnila je ravnateljica, sačinjen je prema podacima i 
parametrima kojima GKR raspolaže, a to su proračun Grada Rijeke, proračun PGŽ, 
proračuni gradova i općina za djelatnost Županijskog bibliobusa, Općine Čavle za 
Knjižnicu Čavle. Još uvijek nisu poznati podaci o odobrenim programima financiranja 
MK RH. Vlastita sredstva planirana su na razini koja se smatra realnom. Zaključno, 
ukupni prihodi za 2013. planirani su okvirno na razini 2012. g.
Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Financijski plan GKR za 2013. g. 
(Financijski plan za 2013. g. u privitku).

Ad. 4.
Plan nabave za 2013. g. usklađen je s Financijskim planom za 2013. g. prema zadanim 
stavkama. U 2013. istječe rok okvirnog sporazuma za usluge čišćenja te će trebati 
provesti novi postupak za razdoblje 2014.-2017.
Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Plan nabave GKR za 2013. g.
(Plan nabave GKR za 2013. g. u privitku).

Ad. 5. 
Budući da je potpisan novi Kolektivni ugovor, u roku od 60 dana potrebno ga  je uskladiti
s Pravilnikom o radu te su unesene potrebne izmjene i dopune Pravilnika o radu. 
Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Izmjene i dopune Pravilnika o 
radu Gradske knjižnice Rijeka. (Izmjene i dopune Pravilnika o radu Gradske 
knjižnice Rijeka u privitku).

Ad 6.
Date su sljedeće obavijesti:

− članovi UV pozvani su na sutrašnje događanje u Čitaonici kojim se predstavlja  
nova usluga GKR za korisnike – mogućnost korištenja tablet računala u Narodnoj 
čitaonici

− Županijski bibliobus od 3. siječnja 2013. započeo je obilaziti Općinu Baška, na tri 
stajališta: Baška, Draga Bašćanska i Jurandvor, te Općinu Mrkopalj, na tri 
stajališta, dva u Mrkoplju i jedno u Sungeru

− dana 31. 12. 2012. uplaćen je preostali iznos za većinu stavki financiranih iz 
proračuna Grada Rijeke, dužnici su još nekoliko goranskih općina

− dana 24. 1. 2013. održano je u Narodnoj čitaonici predstavljanje on line digitalnih 
tečajeva u okviru projekta ACCESS IT plus koje će moći pohađati svi 
zainteresirani iz knjižnica i ostalih baštinskih ustanova i za što će se dobiti 
certifikat CSSU; u tijeku su i pripreme za digitalizaciju naslova o povijesti Rijeke 
iz zavičajne zbirke GKR što se također obavlja u sklopu istoga projekta

− dana 22. ožujka u Rijeci će se održati 5. okrugli stol Knjižnice i suvremeni 
menadžment; GKR je suorganizator s KDR i SVKRI.

Sjednica je završila u 12.00 sati.

       Zabilježila:                                                                    Predsjednica Upravnog vijeća:
     Ljiljana Črnjar                                                                             Sandra Krpan                


