Zapisnik s 23. sjednice Upravnog vijeća
Gradske knjižnice Marka Marulića Split
održane 26. rujna 2019. u 15:30 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
članovi Upravnog vijeća, ravnateljica Grozdana Ribičić i tajnica Jelena Grgić

Prijedlog dnevnog reda:
1. Usvajanje dnevnog reda 23. sjednice, (privitak 1.)
2. Usvajanje Zapisnika 22. sjednice, (privitak 2.)
3. Izvješće ravnateljice o aktualnim temama: završetak popravka brisoleja, postupak za
popravak krovišta, pokretanje dokumentacije za Knjižnicu Mejaši, povećan iznos
sredstava Grada Splita za kupovinu knjižnične građe, prijava programa i projekata na
natječaje za 2020., razgovori u vezi usaglašavanja spornih članaka novog Statuta,
obavijest o suglasnostima za upražnjena radna mjesta za koja su osigurana sredstva
Grada Splita, načelni dogovor u vezi ugovora o radu s čistačicom u zamjenu za ugovor
s agencijom…)
4. Izvješće o utrošku viška u poslovanju iz 2018.
5. Hodogram za pokretanje nove knjižnice u kotaru Mejaši
6. Razno
Ad 1.
Članovi Upravnog vijeća GKMM Split jednoglasno su usvojili Dnevni red 23. sjednice
Upravnog vijeća GKMM Split, KLASA: 003-06/19-01/38, URBROJ: 2181-237-05/19-611.
Ad 2.
Predsjednik Upravnog vijeća zatražio je dopunu Zapisnika sa 22. sjednice, a koja dopuna se
odnosi na upućene pohvale članici Upravnog vijeća Ivani Salvador za uspješno vođenje
kulturnih programa Knjižnice i zahvale na dosadašnjem trudu i radu. Po dopuni Zapisnika, na
idućoj sjednici isti će se usvojiti.
Ad 3.
Glede izvješća o aktualnim temama ravnateljica je sa zadovoljstvom izvijestila da je završen
popravak brisoleja s južne strane Središnje knjižnice. Bio je to dugogodišnji problem koji se
počeo rješavati tek direktnim angažmanom zamjenice gradonačelnika Jelene Hrgović Tomaš
kada je najavila svoj dolazak u Središnju knjižnicu da bi dala podršku projektu „HRČAK u
splitskim dječjim ambulantama“ (listopad, 2017.) i kada je dopisom uprave knjižnice dodatno
zamoljena da stekne uvid u loše stanje brisoleja, opasnih za prolaznike. Ravnateljica je navela
da ne zna zašto su radovi stali u 6. mjesecu, a sve je bilo spremno za njihov početak. Ivana je
odgovorila zbog početka sezone. Ravnateljica je istakla da skele koje je zadužena firma za
popravak postavila, ničim nisu smetale niti bile opasne za prolaznike.

Što se tiče postupka za popravak krovišta, ravnateljica je istaknula kako čekamo od gradskih
službi da naprave troškovnik popravka nakon učinjenog uvida na terenu, a koji je bio ubrzo

nakon našeg poziva, te najavu istih, gospodina Negotića i gospodina Leke, pročelnika Službe
za gospodarenje imovinom da će trošak sanacije ući u gradski proračun za 2020. Nakon uvida
u troškovnik kao i sukladno stanju prokišnjavanja, trošit ćemo sredstva koja smo predvidjeli iz
Viška 2018. ili sredstva u suprotnom prenamijeniti u druge važne svrhe kao što je kupovina
knjiga ili polica.
Nadalje, glede pokretanje dokumentacije za Knjižnicu Mejaši, svi potrebni dokumenti su
zatraženi, izrađeni i dostavljeni, te će ići i prijava programa Opremanje novog prostora
knjižnice - Odjel za djecu i mlade u GK Mejaši Ministarstvu kulture. Ravnateljica je istaknula
brzinu, ekspeditivnost i koordiniranost Službe za društvene djelatnosti, Službe za gospodarenje
gradskom imovinom i Gradskog kotara Mejaši u donošenju suglasnosti za dodjelu kotarskih
prostora za korištenje našoj Knjižnici ( od 24. rujan 2019.), a koja je potrebna za prijavu
projekata Ministarstvu kulture. Isto tako, najavljeno je iz Odsjeka za kulturu povećanje
sredstava za kupovinu knjižnične građe, a sve u skladu s ugovornim obvezama prema
Ministarstvu kulture. Ravnateljica je izvijestila da je usmeno dobila najavu plana za 2020.
godinu - 600.000 kn za redovitu godišnju kupovinu, koliko i Ministarstvo kulture, te dodatnih
200.000,00 za inicijalni fond za knjižnicu na Mejašima. Sukladno najavama, tražit će se veća
sredstva i od Ministarstva kulture. Svakako će nastojati uključiti i Županiju za osiguravanje
sredstava za kupnju knjižnične građe. Ove godine su prvi puta dali iznos od 10.000,00 kuna,
što je jako malo s obzirom na to da smo mi druga najveća županija i matična narodna knjižnica.
Smatra da sa županijskim čelnicima treba dodatno razgovarati na osvješćivanju obveza županije
prema GKMM koja obnaša ulogu županijske matične knjižnice. S navedenim su se složili i
članovi Upravnog vijeća od kojih su neki i obećali dati konkretnu pomoć u dogovaranju
razgovora. Neprihvatljivo je da ovako velika županija nema i bibliobus. Veliki rashodi za
održavanje bibliobusne službe ne smiju biti razlog nepokretanja iste, jer ako može kod drugih
županija funkcionirati zašto ne bi i kod nas. Neke županijske knjižnice imaju po dva bibliobusa.
Čak ih i novi Zakon ističe kao prioritet i obvezuje, a prijedlog navedenog članka o obvezi
sudjelovanja županije za nabavku bibliobusa je bio njezin te će svakako ovoj temi posvetiti više
vremena, a i nastojati iskorititi i EU fondove za pokretanje bibliobusne službe.
Što se tiče prijava programa i projekata na natječaje za 2020., u tijeku su pripreme. Rokovi za
prijevu u Ministarstvu kulture su do 4.10.2019. a rokovi za Grad Split 9.10.2019. Na idućoj
sjednici dostaviti ćemo prijavljene programe.
S obzirom na na problem donošenja novog Statuta GKMM-a koji je trebalo donijeti i uskladiti
s novim Zakonom o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (stupio na snagu 28.2.2019.) u roku
tri mjeseca, dakle do 28.5. 2019., zatražit će sastanak s gospodinom Omazićem, pročelnikom
Službe za društvene djelatnosti. Problem je to koji trebamo hitno riješiti s obzirom da nam je
zbog navedenog zakočeno donošenje drugih pravilnika kao što je Pravilnik o sistematizaciji i
ostali. Tajnica Jelena Grgić, istaknula je kako će od 1. siječnja 2020. nadležnost nad zakonitošću
rada i općih akata knjižnice umjesto Ureda državne uprave preuzeti Ministarstvo kulture, pa da
treba i na to pripaziti. Na upit članice Mirne Kovačić koji su osnovni prijepori oko
usuglašavanja našeg prijedloga Statuta i mišljenja pravne službe Odsjeka za kulturu,
ravnateljica je navela da se radi o u novini u Zakonu o izboru člana upravnog vijeća knjižnice
kojim je propisano da jednog člana UV bira Stručno vijeće knjižnice, a ne kako je do sada bilo
navedeno svi stručni knjižničarski djelatnici. Po novom zakonu, stručno vijeće čine svi stručni
knjižničarski djelatnici ako statutom nije drugačije regulirano. Dosadašnja praksa hrvatskih
narodnih knjižnica bila je da je stručno vijeće savjetodavno tijelo ravnatelja, sastavljeno od
nekoliko stručnih djelatnika koje bira ravnatelj. Pravnoj službi Grada Splita je ta činjenica
sporna i ne želi da člana UV bira, na indirektan način, ravnatelj. U nekoliko objavljenih novih
statuta hrvatskih knjižnica ( Zagreb, Zadar, Rijeka…) zadržala se dosadašnja praksa po pitanju

konstitucije stručnih vijeća – i dalje su ostala tijela od nekoliko stručnih djelatnika (često
voditelji odjela i službi) koje bira ravnatelj. Činjenica je da velike knjižnice imaju razgranatu
mrežu knjižnica i jako je teško efikasno organizirati sjednice svih stručnih djelatnika a da se
knjižnica u tom slučaju ne zatvori za rad s korisnicima.
Ravnateljica je obavijestila članove Upravnog vijeća kako su zatražene suglasnosti za
upražnjena radna mjesta, te da smo zaprimili Zaključak, no na istom su napravljeni propusti pa
sada čekamo dopunu navedenog Zaključaka.
Nastojat ćemo zatražiti i radno mjesto za čistačicu koje bi Knjižnica plaćala iz vlastitih
sredstava, jer trenutno imamo samo tri čistačice koje pokrivaju 8 lokacija, a jedna je iz firme
Purgo d.o.o., kojoj Knjižnica plaća iznos od cca 90.000,00 kuna godišnje, a zaposlenje čistačice
na ugovor o radu je isplativije za otprilike 20.000,00 kuna, a što je svakako ekonomičnije i
povoljnije za Knjižnicu, a i za tu djelatnicu. Navedeni prijedlog je već ranije bio odobren od
strane Grada.
Ad 4.
Što se tiče izvješća o utrošku viška u poslovanju iz 2018. kupljena su dva projektora za dvorane
(20.000,00 kuna od Ministarstva kulture i 26.250,00 kuna od naših sredstava) te su, prema
specificiranom planu nabave multimedijalne opreme, krenulo u nabavu istih. Član Upravnog
vijeća Hrvoje Zuanić, kupovinu nove tehnologije je pohvalio i smatra je nužnom. Ravnateljica
je istakla važnost raspodjele multimedijalne opreme prema potrebi u svim knjižnicama naše
mreže. Također, popravljena je i ventilacija u dvorani. Od viška još nećemo kupovati knjige,
jer se trenutno troše i pravdaju sredstva Ministarstva.
Ad 5.
Glede hodograma za knjižnicu Mejaši ravnateljica je već izvijetila članove Upravnog vijeća
kako je napravljen projekt, troškovnik i prikupljena sva potrebna dokumentacija. Već je
spomenula kako će prijaviti i program Opremanje novog prostora knjižnice - Odjel za djecu i
mlade u GK mejaši Ministarstvu kulture, i time pokušati olakšati osnivaču opremu prostora.
Svakako će morati zatražiti i osigurati 4 radna mjesta i 200.000,00 kuna za nabavu knjižnične
građe. Članica Upravnog vijeća Ivana Slavador upitala je zašto samo dječji odjel. Ravnateljica
je navela kako se radi o manjem prostoru, niti 100 m2, nedostatnom za mješoviti odjel, te da će
trenutno to biti samo odjel za djecu i mlade s bogatim kulturnim sadržajima i programima koja
tom kotaru nedostaju za tu populaciju. Gradski kotar Mejaši su jako propulzivan kotar s brojnim
mladim obiteljima s djecom i kao takav nužno potreban za takav jedan sadržaj ali je sigurna
kako će kotar, a i nadležne službe prepoznati važnost knjižnice pa potom pokrenuti i omogućiti
otvaranje odjela za odrasle
Sjednica je završila u 17:00 sati.
Zapisničarka
_____________
Jelena Grgić
KLASA: 003-06/19-01/42
URBROJ: 2181-237-05/19-727
Split, 23. rujna 2019.

Predsjednik Upravnog vijeća
________________________
dr. sc. Ilija Protuđer

