
Z  A  P  I  S  N  I  K   br. 41
41. sjednice Upravnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka

Vrijeme: 27. 03. 2013. u 16.00 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 40. sjednice Upravnog vijeća
2. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu GKR 
3. Pročišćeni tekst Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu GKR
4. Nacrt kulturne strategije Grada Rijeke 2013.-2020. - rasprava 
5. Razno

Ad. 1.
Jednoglasno je usvojen Zapisnik 40. sjednice Upravnog vijeća (Zapisnik u privitku).

Ad. 2. 
Ravnateljica G. Tuškan Mihočić ukratko se osvrnula na razloge potrebnih izmjena 
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu. U Gradskoj knjižnici Rijeka izvršen je nadzor od 
strane Ureda državne uprave u PGŽ zbog anonimne dojave da u GKR rade zaposlenici 
koji imaju uvjete za mirovinu. Pregledom radne dokumentacije zaposlenika utvrđeno je 
da to nije točno. Uz to je izvršen nadzor akata te je doneseno rješenje kojim se traži da se 
u roku od 30 dana Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu uskladi s Pravilnikom o uvjetima i 
načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci, te izmjene vezane uz mandat 
ravnatelja. 
Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Izmjene i dopune Pravilnika o 
unutarnjem ustrojstvu GKR ( Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu
GKR u privitku).

Ad. 3. 
Vezano uz prethodnu točku dnevnog reda pravna služba GKR pripremila je pročišćeni 
tekst Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu GKR, na temelju postojećeg Pravilnika i Izmjena
i dopuna donesenih na tekućoj sjednici UV.
Zaključak:Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo pročišćeni tekst Pravilnika o 
unutarnjem ustrojstvu GKR (Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu GKR u privitku).

Ad. 4.
Ravnateljica je izvijestila članove UV da je Odjel gradske uprave za kulturu u suradnji s 
vanjskim suradnicima izradio Nacrt Strategije kulturnog razvitka Grada Rijeke 2013. – 
2020. te ga uputio na javnu raspravu. Stručno vijeće GKR raspravljalo je o predloženom 
Nacrtu. Zaključeno je nema bitnih primjedbi na ciljeve Strategije vezane uz Gradsku 
knjiznicu Rijeka: nova središnja zgrada Knjižnice, prostor za Ogranak Sušak, nabava 
bibliokombija umjesto dotrajalog vozila Gradskog bibliobusa, povećanje broja članova, 
digitalizacija građe..Primjedbe koje je istaklo Stručno vijeće odnose se na pojedine 



netočne i neprecizne podatke, uopćene zaključke o radu ustanova uz naglašavanje 
financiranja tzv. hladnog pogona. Pri tom je istaknuto da GKR nema hladnog pogona jer 
su gotovo sve službe usmjerene na neposredan rad s korisnicima. Nadalje, primjedba je 
bila da se prenaglašava važnost pribavljanja sredstava iz drugih izvora koje GKR u 
velikoj mjeri već ostvaruje (MK RH, PGŽ), u odnosu na zakonske obveze osnivača. 
Primjedbe Stručnog vijeća pismeno su upućene u daljnju proceduru rasprave o Nacrtu 
Strategije kulturnog razvitka.

Ad. 5. 
1.) Predsjednica Upravnog vijeća, Sandra Krpan postavila je pitanje u kojoj je fazi projekt
uređenja zgrade za GKR u kompleksu Rikard Benčić. 
Ravnateljica je odgovorila da je, prema saznanjima kojima raspolaže, najavljeno 
raspisivanje natječaja za izbor projektanta knjižnice, te također da su rezervirana sredstva 
iz spomeničke rente za sanaciju krova. O načinu financiranja u daljnjem tijeku realizacije 
projekta za sada nema informacija.
U raspravi su članovi UV istakli da bi bilo neophodno intenzivirati komunikaciju Grada i 
Knjižnice s Ministarstvom kulture RH kako bi se utvrdili mogući modeli financiranja i 
pravci zajedničkog djelovanja.
2.) Dana 22. ožujka u Rijeci je održan  5. okrugli stol Knjižnice i suvremeni menadžment;
GKR je bila suorganizator s KDR i SVKRI. Skup je bio vema posjećen s više od 100 
sudionika iz Hrvatske.
3.) U cilju čim bolje pripreme za nabavku bibliokombija tim iz GKR posjetio je knjižnice 
u Domžalama i Ajdovščini koje su prije nekoliko mjeseci nabavile bibliokombi i 
bibliobus te je to bila prigoda za razgledanje vozila, suvremenih tehničkih i funkcionalnih
rješenja konstrukcije i uređenja te prikupljanje iskustava slovenskih kolega o pripremi 
natječajne dokumentacije i provedbi postupka javne nabave.

Sjednica je završila u 17.00 sati.

       Zabilježila:                                                                    Predsjednica Upravnog vijeća:
     Ljiljana Črnjar                                                                             Sandra Krpan                


