Z A P I S N I K br. 28
28. sjednice Upravnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka
Vrijeme: 24. 03. 2016. u 12.00 sati
Mjesto: Gradska knjižnica Rijeka, Uljarska 1, ured ravnateljice
Prisutni: Sandra Krpan; predsjednica UV, Ljiljana Cvjetović, Ljiljana Črnjar; članice
UV, Gorana Tuškan, v. d. ravnateljice GKR
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika 27. sjednice Upravnog vijeća
2. Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja/ravnateljice GKR
3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu GKR
4. Mišljenje Stručnog vijeća o potrebnim radnim mjestima zbog novih lokacija (Središnji
odjel Filodrammatica i Ogranak Trsat)
5. Razno
Predsjednica UV Sandra Krpan otvorila je 28. sjednicu Upravnog vijeća i predložila
dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen.
Ad. 1.
Jednoglasno je usvojen Zapisnik 27. sjednice Upravnog vijeća (Zapisnik 27. sjednice UV u
privitku).
Ad 2.
Predsjednica UV Sandra Krpan ukratko je podsjetila da je u roku od 30 dana od kada je Gorana
Tuškan počela obnašati dužnost v.d. ravnateljice potrebno raspisati natječaj za imenovanje
ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice Rijeka. Budući da u ožujku neće biti sjednice Gradskog
vijeća već u travnju a kako obavijest kandidatima treba biti dostavljena u roku od 45 dana od
posljednjeg dana natječaja odustalo se od prvobitne nakane da natječaj bude raspisan 1. ožujka kao
što je zaključeno na 27. sjednici UV.
Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je utvrdilo tekst za objavu natječaja za izbor
ravnatelja/ravnateljice GKR.
Natječaj će biti objavljen 25. ožujka u Novom listu s rokom prijave do 9. travnja
2016. (tekst Natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice GKR u privitku).
Ad 3.
V. d. ravnateljice Gorana Tuškan obrazložila je da je, s obzirom na skoro otvaranje Ogranka Trsat, u
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu GKR potrebno unijeti naziv novog ogranka i njegovu adresu.
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. 4.
Upravno vijeće zaprimilo je Mišljenje Stručnog vijeća o potrebnim novim radnim
mjestima zbog novih lokacija (Središnji odjel Filodrammatica i Ogranak Trsat) te o
njemu raspravilo.
Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je podržalo Mišljenje Stručnog vijeća o
potrebnim novim radnim mjestima zbog novih lokacija te zaključilo da, uz podršku
Upravnog vijeća, isto treba biti upućeno Gradonačelniku i pročelniku Odjela
gradske uprave za kulturu.

Ad 5.
V.d. ravnateljice Gorana Tuškan ukratko je izvijestila o aktivnostima vezanim za skoro
otvaranje Ogranka Trsat.
Nakon smještaja građe na police započeta je revizija knjižničnog fonda. Naručene su
dodatne police kako bi sva građa mogla biti smještena. Instalirana je informatička
oprema.
Predviđa se da bi Ogranak trebao biti otvoren do polovice travnja.
Ogranak će raditi u jednoj smjeni budući da nema kadrovskih pretpostavki za cjelodnevni
rad.
Zaključak: Upravno vijeće primilo je na znanje navedene informacije.

Sjednica je završila u 12.45 sati.

Zabilježila:
Ljiljana Črnjar

Predsjednica Upravnog vijeća:
Sandra Krpan

