Z A P I S N I K br. 11
11. sjednice Upravnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka
Vrijeme: 26. 11. 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 10. sjednice
2. Radno vrijeme GKR za blagdane, 24.12.2014.-5.1.2015.
3. Odluka o popustu na članarinu za članove Udruge umirovljenika Rijeka u iznosu 20%
4. Odluka o popustu na članarinu za nezaposlene u iznosu 50%
5. Razno
Ad. 1.
Jednoglasno je usvojen Zapisnik 10. sjednice Upravnog vijeća (Zapisnik 10. sjednice UV u
privitku).
Ad. 2.
Ravnateljica je obavijestila članove UV da će Knjižnica u razdoblju od 24. 12. 2014. do
5. 01. 2015. raditi kao i ranijih godina u to doba, u jutarnjoj smjeni od 8 do 14 sati. Naime
praksa je pokazala da se u vrijeme blagdana Knjižnica koristi uglavnom u
prijepodnevnim satima. Obzirom da se radi u jednoj smjeni zaposlenici u to vrijeme
koriste preostali dio godišnjih odmora.
Zaključak: Članovi UV primili su na znanje navedene informacije.
Ad 3.
Knjižnica već niz godina ima ugovor s Udrugom umirovljenika o kolektivnoj članarini u
visini od 40,00 kn. Međutim praksa je pokazala da način realizacije nije bio
zadovoljavajući. Naime popis članova se GKR dostavljao tek kad bi ih bilo desetak što je
usporavalo put do članske iskaznice i korištenja.
Stoga je odlučeno da će se ponovo potpisati Ugovor s Udrugom umirovljenika s
povlaštenom cijenom od 40,00 kn ili 20% manje od pune cijene a da će članovi moći
sami doći u Knjižnicu s važećom članskom iskaznicom Udruge i učlaniti se odnosno
obnoviti članstvo kad za to budu imali potrebu.
Zaključak: Članovi UV primili su na znanje navedene informacije.
Ad 4.
Ravnateljica je obavijestila članove UV da je, kao doprinos ublažavanju socijalnih
poteškoća, na razini Knjižnice odlučeno da se od 2015. godine nezaposlenim građanima
omogući upis u Knjižnicu uz popust od 50%. Nezaposleni će trebati dokazati svoj status
na HZZ, no na koji točno način će to činiti još uvijek je predmet dogovora s
predstojnicom Područnog ureda Rijeka, gospođom Jadrankom Tomašić.
Zaključak: Članovi UV ocijenili su ovu inicijativu Knjižnice vrlo pozitivnom u
odnosu na aktualni društveni kontekst.

Ad. 5
1. ) Istaknuto je da Upravnom vijeću još nije stigla suglasnost gradonačelnika za
pokretanje postupka nabave kombi vozila za bibliobusnu službu iako je pisana
zamolba upućena temeljem zaključka s 9. sjednice Upravnog vijeća od 30. rujna
2014.
Zaključak: Predsjednica UV, gospođa Sandra Krpan osobno će se založiti da se
navedeno pitanje čim prije riješi.
2. ) Prije mjesec dana Odjelu za kulturu upućen je dopis kojim se traži odobrenje za
zapošljavanje nove osobe na radno mjesto knjižničara umjesto kolegice koja je otišla
u mirovinu kao i zahtjev za isplatu plaće prema novom koeficijentu za zaposlenicu
Milku Šupraha Perišić koja je stekla zvanje knjižničarskog savjetnika no još uvijek
nije stigao odgovor.
Zaključak: Članovi UV istakli su da treba uzeti u obzir da je Knjižnica
cjelodnevno otvorena za korisnike na svih sedam lokacija te da središnji odjeli
rade u izuzetno teškim prostornim uvjetima koji zahtijevaju posebne napore od
djelatnika stoga njihov broj nikako ne bi smio biti doveden u pitanje.
Upravno vijeće očekuje od Odjela za kulturu da pozitivno odgovori na dopis
GKR vezano uz oba zahtjeva.

Sjednica je završila u 10.00 sati.

Zabilježila:
Ljiljana Črnjar

Predsjednica Upravnog vijeća:
Sandra Krpan

