
ZAPISNIK br. 30
30. sjednice Upravnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka

Vrijeme: 18. travnja 2016. godine u 12 sati
Mjesto: Gradska knjižnica Rijeka, Uljarska 1, ured v.d. ravnateljice
Prisutni: Sandra Krpan, predsjednica Upravnog vijeća,  Ljiljana Črnjar i Ljiljana Cvjetović, članice
Upravnog vijeća

Dnevni red: 
1. Usvajanje zapisnika 29. sjednice Upravnog vijeća
2. Razgovor s kandidatima za ravnatelja/ravnateljicu Gradske knjižnice Rijeka
3. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice Rijeka

Ad.1.
Jednoglasno je usvojen zapisnik 29. sjednice Upravnog vijeća ( tekst zapisnika u privitku ).

Ad.2.
Pristupilo se razgovoru s kandidatima za mjesto ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice Rijeka.

                        Prvi kandidat je Niko Cvjetković iz Bakra.
                Kandidat  Niko Cvjetković ukratko je predstavio svoj program rada  te istaknuo tri bitna smjera:

privlačenje novih korisnika okrenutih ka novim tehnologijama što istodobno predstavlja izazov za
knjižnicu u tehnološkom i organizacijkom smislu, djelovanje Gradske knjižnice Rijeka na lokalnoj
razini u ozračju priprema za EPK 2020. te kontinuirano podizanje razine knjižničnih službi i usluga
u svakodnevnoj interakciji knjižničar – korisnik.
Odgovorio je na postavljena pitanja te istaknuo je da je nakon višegodišnjeg rada u knjižničarskoj
struci tijekom kojih se kontinuirano stručno i znansveno usavršavao spreman, ukoliko bude izabran,
ostvariti viziju uspješne knjižnice. 
Druga kandidatkinja je Biserka Petrović iz Rijeke.
Kandidatkinja Biserka Petrović je istaknula ključne točke iz svojih smjernica osobito jačanje mjesta
Gradske knjižnice Rijeka kao  dnevnog boravka Grada  s posebnim naglaskom na socijalnu ulogu
knjižnice  u području rada s manjinama, depriviranim skupinama građana i  sl.  Pri  tome smatra
važnim uvažavati odredbe Strategije razvoja hrvatskih knjižnica kao općeg dokumenta.
Odgovorila je na postavljena pitanja te istakla da joj iskustvo koje je imala kao ravnateljica škole,
iako postoje razlike, može pomoći u upravljanju ustanovom kao što je Gradska knjižnica Rijeka.

Nakon obavljenih razgovora  Upravno vijeće raspravljalo je o kandidatima.

Utvrdilo se  da  je  pribavljeno  mišljenje  Stručnog  vijeća  Gradske  knjižnice  sukladno  čl.5.  st.2.
Zakona  o  upravljanju  javnim  ustanovama  u  kulturi  (  NN  96/01  )  koje  za  ravnatelja Gradske
knjižnice  Rijeka  podupire  kandidata  Niku  Cvjetkovića. Iz  dostavljenog  Izvoda  iz  Zapisnika  4.
sjednice Stručnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka održane dana 15. travnja 2016. godine, proizlazi
sljedeće ( citira se kako slijedi ):

                        Stručno vijeće je razmotrilo valjane prijave i na temelju životopisa i smjernica GKR za
četverogodišnje razdoblje 2016.-2020 podupire kandidata Niku Cvjetkovića.
U svojim smjernicama promišlja položaj i ulogu narodnih knjižnica u suvremenom društvu, ističe
temeljnu zadaću GKR odgovaranja na informacijske i kulturne potrebe građana Rijeke te pokazuje
dobru upućenost u trenutno stanje i problematiku u Gradskoj knjižnici Rijeka.



Ad.3.   
Upravno vijeće Gradske knjižnice Rijeka utvrdilo je da su ispunjene sve pretpostavke za donošenje
odluke  za  izbor  ravnatelja. Uvažavajući  mišljenje  Stručnog  vijeća  Gradske  knjižnice  Rijeka,
Upravno  vijeće   ističe  Niku Cvjetkovića,  magistra  knjižničarstva, kao  kandidata koji će  biti
predložen za imenovanje na mjesto ravnateljaGradske knjižnice Rijeka.

                      Mišljenje je Upravnog vijeća da kandidat Niko Cvjetković, osim formalnih zahtjeva, kroz svoje
smjernice  i  viđenje  mjesta  i  uloge  Gradske  knjižnice  kao  i  njenog  trenutnog stanja  i  aktualne
problematike dokazuje  svoje  stručne i organizacijske kompetencije koje  upućuju  da  bi kandidat
mogao uspješno voditi Gradsku knjižnicu Rijeka.

 Slijedom navedenoga Upravno vijeće donosi sljedeći
                        Zaključak:  
                        Upravno vijeće jednoglasno je donijelo odluku da Niku Cvjetkovića, magistra knjižničarstva,

predloži Gradskom vijeću Grada Rijeke za ravnatelja Gradske knjižnice Rijeka.
Prijedlog  odluke  o  imenovanju  ravnatelja Gradske  knjižnice  Rijeka  i  Obrazloženje
Prijedloga Odluke o imenovanju ravnateljica Gradske knjižnice Rijeka je u privitku  te se
prosljeđuju Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.

                       Sjednica je završila u 13.30 sati.

    Zabilježila: Predsjednica Upravnog vijeća:
 Ljiljana Črnjar Sandra Krpan


