
                                                          Z  A  P  I  S  N  I  K   br. 9
                                        9. sjednice Upravnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka

Vrijeme: 30. 09. 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 8. sjednice
2. Izmjene i dopune Financijskog plana Gradske knjižnice Rijeka za 2014.
3. Izmjene i dopune Plana nabave Gradske knjižnice Rijeka za 2014.
4. Prijedlog za traženje suglasnosti Gradonačelnika za nabavu kombi vozila za 
    Bibliobusnu službu
5. Izvješće ravnateljice o tijeku akcije Pogurajmo bibliobus
6. Izvješće ravnateljice o tijeku projektiranja zgrade knjižnice u  kompleksu Benčić
7. Razno

Ad. 1.
Jednoglasno je usvojen Zapisnik 8. sjednice Upravnog vijeća (Zapisnik 8. sjednice UV u privitku).

Ad. 2. 
Ravnateljica G. Tuškan Mihočić ukratko je pojasnila potrebu donošenja Izmjena i dopuna  
Financijskog plana Gradske knjižnice Rijeka za 2014.  Uvršteni su iznosi sredstava na temelju 
naknadno pristiglih ugovora MK RH a sa stavke za zaposlenike na stavku investicija prebačeno je
100.000, 00 kn vlastitih sredstava. Budući da su iz proračuna Grada za 2014. osigurana sredstva 
za 2 zaposlenika više, dio vlastitih sredstava za tu namjenu se oslobodio i preusmjeren je na 
investicije i to za nabavu kombi vozila za Gradski bibliobus do kraja 2014. Trenutno je na stavci 
investicija za nabavu bibliokombija 363.000,00 kn uglavnom vlastitih sredstava te manjim 
dijelom donacija građana i tvrtki.
Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Izmjene i dopune Financijskog plana 
Gradske knjižnice Rijeka za 2014. g. (Izmjene i dopune Financijskog plana Gradske 
knjižnice Rijeka za 2014. g. u  privitku)

Ad 3.
Sukladno usvojenim Izmjenama i dopunama Financijskog plana Gradske knjižnice Rijeka za 
2014. g. potrebno je donijeti Izmjene i dopune Plana nabave Gradske knjižnice Rijeka za 2014. g. 
Dodana je stavka s podacima o nabavi kombi vozila, CPV oznaka, način nabave - otvoreni 
postupak tijekom listopada. Natječaj za nadogradnju i opremanje vozila uslijedit će 2015. g. Pri 
tom je ravnateljica istakla da je program opremanja bibliokombija prijavljen MK RH za 
sufinanciranje u idućoj godini.
Zaključak:Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Izmjene i dopune Plana nabave Gradske 
knjižnice Rijeka za 2014. g (Izmjene i dopune Plana nabave Gradske knjižnice Rijeka za 
2014. g. u privitku)

Ad 4.
Za sve nabavke čiji su iznosi veći od 200.000,00 kn potrebna je prethodna suglasnost 
gradonačelnika. Kako planirana vrijednost nabave bibliokombija prelazi taj iznos, Upravno vijeće
će uputiti dopis s molbom gradonačelniku da dade prethodnu suglasnost.
Zaključak: Upravno vijeće sastavilo je dopis kojim se traži prethodna suglasnost i uputilo 
ga gradonačelniku (dopis za traženje suglasnosti u privitku).



Ad. 5
Ravnateljica je izvijestila članove UV o tijeku akcije Pogurajmo bibliobus. Akcija je započeta 8. 
rujna na Međunarodni dan pismenosti i izazvala pozornost javnosti. Kazalište lutaka priključilo se
doniranjem prihoda od ulaznica jedne predstave. HDLU iz Rijeke prikupilo je djela svojih 
članova te će se organizirati aukcija dana 16. 10. 2014. na brodu Marina. Od tvrtki je prikupljeno 
17.000, 00 kn a od građana oko 15.000,00 kn. Dizajn web stranica također je izrađen kao 
donacija. 
Zaključak: Članovi UV pohvalili su akciju i zaželjeli uspjeh u daljnjem prikupljanju 
sredstava.

Ad 6. 
Ravnateljica je ukratko izvijestila o tijeku projektiranja zgrade knjižnice u  kompleksu Benčić. 
Prihvaćena je ponuda za izradu projekta od strane arh. Saše Randića i suradnika.
Ponuđena su dva idejna rješenja. U prvom se zgrada zrcalno duplicira novogradnjom, čime bi 
Knjižnica imala na raspolaganju oko 8.000 m².  U drugom rješenju zgrada se uređuje u 
postojećim gabaritima no zbog predloženog zatrpavanja podruma (i u jednoj i drugoj varijanti) za 
koji je procijenjeno da ga je neisplativo i teško sanirati, Knjižnica ostaje bez 1200 m². Uz to 
činjenica je da se pokazalo da je ukupna kvadratura prostora manja od one koja je predočena pri 
predstavljanju ideje da se T objekt prenamijeni u knjižnicu.
Prvo rješenje za Grad je bilo neprihvatljivo kao i za konzervatore. Zbog nedostatne kvadrature 
predloženo je da se dječji odjel kao i prateće tehničke službe za cijeli kompleks koje su prvobitno 
planirane u T objektu smjeste u ciglenu zgradu u kojoj bi trebala biti tzv. Dječja kuća. Međutim 
Knjižnica još uvijek nema informacija koliki prostor će za to biti namijenjen. Drugi je problem 
što konzervatori ne dopuštaju izgradnju toplog prolaza između T-objekta i ciglene zgrade iako 
između ostalih objekata postoje mostovi.
Rok za izradu glavnog projekta je 70 dana. 
Zaključak: Članovi UV izrazili su žaljenje zbog takvog tijeka događanja te očekuju da će se 
u ciglenoj zgradi za potrebe dječjeg odjela osigurati primjerena kvadratura.

7. Razno
- Iz proračuna Grada uplaćen je kompletan iznos za nabavu građe za 2014. g.
- Potpisan je ugovor s Gradom o oslobađanju plaćanja najamnine za prostore u vlasništvu Grada
- Dana 23. 9. u Vrbovskom je održana središnja svečanost obilježavanja 10. obljetnice 
Županijskog bibliobusa kojem je nazočio župan g. Zlatko Komadina, zamjenici župana g. Petar 
Mamula i gđa Marina Medarić, pročelnici Valerij Jurešić i Goran Petrc, gradonačelnici ili njihovi 
zamjenici iz općina i gradova koje bibliobus obilazi, korisnici, kolege knjižničari iz narodnih i 
školskih knjižnica, predstavnici bibliobusnih službi Hrvatske, mediji i dr. Odjeci svečanosti su 
vrlo pozitivni. Program obilježavanja nastavlja se kroz naredna dva mjeseca u općinama i 
gradovima na ruti Bibliobusa.
- Knjižnica sudjeluje u projektu Europeane čiji je cilj prikupljanje uspomena iz 1. svjetskog rata, 
njihova digitalizacija i prezentacija u Europeani; u Rijeci će prikupljanje i skeniranje biti 
organizirano 12. i 13. prosinca u Narodnoj čitaonici
- Knjižnica započinje rad u novom europskom projektu financiranom iz programa Kreativna 
Europa  zajedno s partnerima iz Danske, Grčke i zemalja regije s ciljem implementacija i 
primjene znanja u kreativnom korištenju novih tehnologija.

Sjednica je završila u 10.00 sati.
     

       Zabilježila:                                                              Predsjednica Upravnog vijeća:
     Ljiljana Črnjar                                                                     Sandra Krpan                                     


