Zapisnik 7. sjednice Upravnog vijeća
Gradske knjižnice Marka Marulića u Splitu
održane 28. kolovoza 2018. u 11:00 sati u Središnjoj knjižnici, u Upravnom prostoru, Ulica
slobode 2, Split.
Nazočni: dr. sc. Ilija Protuđer, Mirna Kovačić, Hrvoje Zuanić, Ivana Salvador i Maja Tadin,
svi članovi Upravnog vijeća, te ravnatelj Dražen Šaškor i tajnica Jelena Grgić
Prijedlog dnevnog reda:
1. Usvajanje dnevnog reda 8. sjednice Upravnog vijeća GKMM Split, (privitak 1.)
2. Usvajanje Zapisnika 7. sjednice Upravnog vijeća GKMM Split, (privitak 2.)
3. Akcija besplatnog učlanjenja za prvašiće i umanjenje cijene članarine za djecu i mlade do
18 godina
4. Festival svjetske književnosti
5. Razno
Ad 1.
Članovi Upravnog vijeća GKMM Split jednoglasno su usvojili Dnevni red 8. sjednice
Upravnog vijeća GKMM Split, KLASA: 003-06/18-01/20, URBROJ: 2181-237-05/18-746.
Ad 2.
Članovi Upravnog vijeća GKMM Split jednoglasno su usvojili Zapisnik 7. sjednice Upravnog
vijeća GKMM Split, KLASA: 003-06/18-01/21, URBROJ: 2181-237-05/18-747, održane 20.
srpnja 2018.
Ad.3.
Ravnatelj Knjižnice, Dražen Šaškor je obavijestio članove Upravnog vijeća kako je početkom
nove školske godine Gradska knjižnica Marka Marulića Split omogućila besplatno učlanjenje
za učenike prvih razreda osnovnih škola od 10. do 22. rujna. Akcija je to koju već nekoliko
godina GKMM provodi na početku svake nove školske godine i koja se pokazala jako
uspješnom s obzirom na to da se veliki broj upisane djece nastavlja koristiti uslugama
knjižnice. Također, Gradska knjižnica Marka Marulića je odlučila od 10. rujna smanjiti cijenu
godišnje članarine za djecu i mlade do 18 godina koja sada iznosi 60,00 kuna (umjesto
dosadašnjih 100,00 kuna), što je bila najčešća kritika naših sugrađana, obzirom je cijena naša
dosadašnje članarine za djecu i mlade u usporedbi s cijenama drugih gradova (Šibenik, Zadra,
Dubrovnika, Zagreb, Rijeka i Osijek) bila najveća. Ravnatelj je obrazložio kako provođenjem
akcija Knjižnica stalno povećava broj članova što nam je omogućilo snižavanje cijene
članarine za djecu i mlade bez ugrožavanja financijske stabilnosti knjižnice, međutim, veći
broj članova zahtijeva i povećanje sredstava za nabavu građe. Čest prigovor naših članova je
nedovoljan broj primjeraka traženih, novih i lektirnih naslova. GKMM na mrežu od 10
knjižnica nabavlja najviše 14 primjeraka naslova, a trebalo bi ih barem još toliko. Isto tako je
naveo kako je naš osnivač, Grad Split, u nabavi građe za 2017., sudjelovao s manje od 15%
(150.000,00 kuna). Ministarstvo kulture RH za nabavu građe odobrava nam iznos od
600.000,00 kuna uz uvjet jednakomjernog ulaganja osnivača knjižnice, županije, te vlastitoga
prihoda. GKMM već godinama ne uspijeva zadovoljiti ovaj ugovorni uvjet s obzirom da nam

Županija ne odobrava sredstva za financiranje knjižnične građe, a Grad Split u troškovima za
nabavu građe sudjeluje u iznosu od svega 10% do 15%.

Ad 4.
Ravnatelj, Dražen Šaškor, je članove Upravnog vijeća upoznao te im uručio program
održavanja manifestacije Festivala svjetske književnosti koja će se od 2. rujna do 8. rujna
2018. održati u Gradskoj knjižnici Marka Marulića Split.
Ad. 5.
Predsjednik Upravnog vijeća Knjižnice, dr. sc. Ilija Protuđer, predložio je da se dopuni dnevni
red sa sljedećom točkom:
a) Pravo ravnatelja da samostalno odlučuje pri odabiru pristupnika Gradske knjižnice
Marka Marulića Split, s obzirom na članak 25. Statuta GKMM.
Prijedlog je jednoglasno usvojen.
Knjižnica će do održavanja sljedeće sjednice zatražiti pojašnjenje i odgovor Grada Splita na
upit predsjednika Upravnog vijeća GKMM.
Zapisničarka
_____________
Jelena Grgić

KLASA: 003-06/18-01/24
URBROJ: 2181-237-05/18-810
Split, 18. rujna 2018.

Predsjednik Upravnog vijeća
________________________
dr. sc. Ilija Protuđer

