
                                                          Z  A  P  I  S  N  I  K   br. 24
                                        24. sjednice Upravnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka

Vrijeme: 6. 02. 2016. u 10.00 sati
Mjesto: Gradska knjižnica Rijeka, Uljarska 1, ured ravnateljice
Prisutni:  Sandra Krpan; predsjednica UV, Ljiljana Cvjetović, Ljiljana Črnjar; članice UV, Gorana
Tuškan, ravnateljica GKR, Ines Svalina, pravnica GKR.

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika  22. sjednice Upravnog vijeća
2. Usvajanje zapisnika 23. sjednice Upravnog vijeća
3. Izvješće o radu Gradske knjižnice Rijeka za 2015.g.
4. Otvaranje prijava na natječaj za ravnatelja/ravnateljicu Gradske knjižnice Rijeka
5. Razno

Predsjednica UV Sandra Krpan otvorila je 24. sjednicu Upravnog vijeća. Konstatirala je
da je gradonačelnik Grada Rijeke razriješio članicu UV Ljubicu Stojanović i imenovao za 
članicu UV Ljiljanu Cvjetović koja je prisutna na sjednici. (Rješenje o razrješenju i
imenovanju u privitku).
Predložila je dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 1.
Jednoglasno je usvojen Zapisnik 22. sjednice Upravnog vijeća (Zapisnik 22. sjednice UV u privitku).

Ad 2.
Jednoglasno je usvojen Zapisnik 23. sjednice Upravnog vijeća (Zapisnik 23. sjednice UV u privitku).

Ad. 3.
Ravnateljica Gorana Tuškan ukratko se osvrnula na glavne točke Izvješća o radu Gradske 
knjižnice Rijeka za 2015.g.
Broj članova je gotovo na razini 2014. godine. Broj posudbe je za 12 % manji što je vjerojatno 
rezultat smanjene ponude građe Središnjeg odjela zbog zatvorenosti spremišta te mjesec dana 
zatvorenosti Odjela zbog preseljenja dijela fonda u zgradu Filodrammatice  i reorganizacije 
zbirki.
Nabava knjiga je za 24 % manja a AVE građe za 36 % zbog smanjenog priliva sredstava za 
nabavu.
Knjižnica je 2015. godine imala vrlo intenzivnu programsku aktivnost te je održano oko 850 
programa. Aktivno se sudjelovalo gotovo u svim gradskim manifestacijama (npr. Tjedan 
psihologije, Tjedan energetike...) kao i nacionalnim (Noć knjige, Mjesec hrvatske knjige..).
Djelatnici su bili aktivni na nizu domaćih i međunarodnih skupova, kako sudjelovanjem tako i 
izlaganjima. 
Redovito su se obavljali temeljni i razvojni poslovi u okviru matične djelatnosti za narodne i 
školske knjižnice PGŽ: prikupljanje podataka o radu knjižnica, analiza stanja i dostavljanje 
nadležnim institucijama, stručni nadzor, sudjelovanje u projektima izgradnje i opremanja 
knjižnica (Matulji, Crikvenica, Delnice), organizacija 5 seminara stručnog usavršavanja 
knjižničara, nastavak projekta izgradnje jedinstvenog knjižnično-informacijskog sustava narodnih
i školskih knjižnica PGŽ itd.
Velik dio 2015. bio je posvećen rješavanju infrastrukturnih pitanja. Nakon urušavanja spremišta, 
za Središnji odjel je osiguran prostor u zgradi Filodrammatice (375 m²), osiguran je prostor u 
Dvorani mladosti za ogranak na istočnom dijelu grada te je u tijeku izrada opreme, proveden je 
postupak nabave za bibliokombi koji je započeo s radom 18. prosinca 2015.



Ravnateljica je istakla da je preseljenjem dijela fonda u zgradu Filodrammatice fond  postao 
dostupniji korisnicima na obje lokacije i puno veći dio građe je u slobodnom pristupu te je time 
ostvaren pomak naprijed. Međutim, organizacija posla na ukupno 5 lokacija u gradu je 
otežavajuća okolnost stoga je i dalje pitanje nove zgrade središnje knjižnice prioritetno jer se ne 
radi samo o smještaju fonda već i o programskim prostorima za sve skupine korisnika što je u 
ovom trenutku veliki nedostatak.
Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Izvješće o radu Gradske knjižnice 
Rijeka za 2015. g. (Izvješće o radu Gradske knjižnice Rijeka u privitku).

Ad. 4.
Upravno vijeće pristupilo je otvaranju pristiglih molbi na natječaj za ravnatelja/ravnateljicu 
Gradske knjižnice Rijeka. 
Na natječaj su u traženom roku pristigle dvije molbe, jedna poslana 25. siječnja te zaprimljena 26.
siječnja u 14.30 sati i druga, poslana 26. siječnja te zaprimljena 28. siječnja u 13.35 sati.
Molbe su otvarane redom kako su zaprimljene. 

Prvu molbu uputila je Dunja Seiter-Šverko iz Zagreba. Pristupilo se pregledu poslane 
dokumentacije sukladno natječaju te utvrđivanju uvjeta za ravnatelja.
Zaključuje se da je priložena i pravovaljana sva dostavljena dokumentacija te da Dunja Seiter 
-Šverko zadovoljava tražene uvjete za ravnatelja knjižnice, sukladno zakonu.

Drugu molbu uputila je Jadranka Martić. 
Na temelju priložene dokumentacije utvrđuje se da Jadranka Martić nije priložila dokaz o 
položenom stručno ispitu za diplomiranog knjižničara te stoga njena prijava neće biti dalje 
razmatrana budući da ne udovoljava uvjetima natječaja.

Upravno vijeće pročitalo je životopis Dunje Seiter Šverko i Smjernice o radu Gradske knjižnice 
Rijeka.
Zaključak: Dokumentacija Dunje Seiter-Šverko proslijedit će se Stručnom vijeću na 
razmatranje i mišljenje.
Kandidatkinja Dunja Seiter- Šverko poziva se na razgovor u ponedjeljak, 8. siječnja 2016. u
12 sati u Gradskoj knjižnici Rijeka.

Ad. 5.
Pod ovom točkom nije bilo rasprave.

Sjednica je završila u 11.15 sati.     

       Zabilježila:                                                              Predsjednica Upravnog vijeća:
     Ljiljana Črnjar                                                                       Sandra Krpan                                  


