Zapisnik s 25. sjednice Upravnog vijeća
Gradske knjižnice Marka Marulića Split
održane 28. studenoga 2019. u 9:30 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 25. sjednice (privitak 1.)
2. Usvajanje Odluke o osnivanju i imenovanju povjerenstva za otpis dotrajale, zastarjele i
uništene knjižnične građe za 2019. (privitak 2.)
3. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta GKMM (privitak 3.)
4. Izvješće o tijeku sanacije krovišta Središnje knjižnice
5. Donacija privatne knjižnice Jakše Fiamenga
6. Izvješće za protekli period (besplatni upisi, oprost zakasnina, obilazak knjižnica i
izvješće o njihovim potrebama)
7. Razno
Ad 1.
Članovi Upravnog vijeća GKMM Split jednoglasno su usvojili Dnevni red 25. sjednice
Upravnog vijeća GKMM Split, KLASA: 003-06/19-01/47, URBROJ: 2181-237-05/19-926.
Ad 2.
Članovi Upravnog vijeća GKMM Split jednoglasno su usvojili Odluku o osnivanju i imenovanju
povjerenstava za otpis dotrajale, zastarjele i uništene knjižnične građe za 2019., KLASA: 00306/19-01/4, URBROJ: 2181-237-05/19-154.
Ad 3.
Gradska knjižnica Marka Marulića Split zaprimila je Zaključak Gradskog vijeća Grada Splita
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta GKMM, KLASA: 612-01/19-01/36,
URBROJ: 2181/01-09-01/1-19-9 od 12. studenog 2019. Nakon ishodovanja potrebne
suglasnosti na navedeni Prijedlog Satatuta, na ovoj sjednici potvrđen je Statut GKMM Split
koji će se objaviti na mrežnim stranicama GKMM Split te izvršiti potrebna prijava na Trgovački
sud u Splitu.
Ad 4.
Ravnateljica je još jednom naglasila važnost sanacije krovišta u Središnjoj knjižnici koja je već
ranije na prošlim sjednicama bila točka dnevnog reda. No, ovaj put je istaknula kako je tragom
dosadašnjih traženja za sanacijom dugogodišnjeg prokišnjavanja krovišta Središnje knjižnice
GKMM-a Split od kolovoza 2019. te uvidom nadležnih službi u stanje krovišta, kao i usmenim
odgovorom da će sanacija krovišta ući u proračun za sljedeću godinu, odlučila poslati i službeni
dopis i fotografije najnovijeg prokišnjavanja koji smo sada i protokolirali. Vjeruje kako bi
trebalo na navedeni dopis dobiti zaključak ili nekakav odgovor. Naime, Knjižnica je zahvalna
za intervenciju i namjeru sanacije, ali postoji bojazan da bi, ako se ne krene u sanaciju ove
godine, moglo doći do veće štete i opasnosti po ljudske živote jer su prokišnjavanja vidljiva na

strujnim mjestima. Isto tako, ravnateljica se nada da će Grad imati mogućnosti krenuti u početak
sanacije, barem žarišnih točaka, već ove godine.
Ad 5.
Ravnateljica Knjižnice, Grozdana Ribičić, navela je kako joj se javio nećak Jakše Fiamenga,
Denis Fiamengo, da ima želju donirati više od 3000 knjiga iz Jakšine privatne knjižnice upravo
Gradskoj knjižnici Mraka Marulića Split. Nasljednica imovine preminulog pjesnika je zapravo
kći Denisa, pranećakinja Maja Fiamengo koja je, pismenom darovnicom, pravo raspolaganja
knjigama prenijela na Gradsku knjižnicu Marka Marulića Split. Knjige se nalaze na adresi
Radunica 26, Split i radi se o cjelovitoj i dobro očuvanoj kućnoj biblioteci koja se sastoji od
njegovih autorskih knjiga, knjiga raznih autora s rukom ispisanim posvetama samih autora te
brojnih naslova koji su najvećim dijelom vezani uz hrvatsko pjesništvo. Plan je prenijeti knjige
u Zagrebačku 4, bivši Dječji odjel GKMM, prostor dobiven od Grada Splita na korištenje od
1967. godine (onaj dio koji je saniran 2004.). Prostor, međutim, nema uvjeza za rad s
korisnicima te zahtijeva određena ulaganja u njegovu sanaciju. Ukoliko bi Grad Split planirao
sanaciju tog prostora, mogao bi postati mjestom održavanja pjesničkih i glazbenih večeri i
druženja te bi se s ovom donacijom privatne knjižnice Jakše Fiamenga mogla cijela priča lijepo
zaokružiti, a Split bi se obogatio vrijednim kulturnim sadržajem i kontinuiranim programima.
Ravnateljica je istaknula kako se bez razmišljanja dala u ovaj zahtijevan, ali izrazito vrijedan
projekt jer će se na taj način pomoći da se izgradi i njeguje priča o jednom tako velikom pjesniku
koji je obilježio Split, Dalmaciju i Hrvatsku. Svi članovi Upravnog vijeća pohvalili su je i
podržali u svemu što je do sada poduzela i što joj je plan poduzeti.

Ad 6.
Ravnateljica je i za ovaj sastanak pripremila tablične prikaze nekoliko statističkih podataka i
pokazatelja uspješnosti za narodne knjižnice za 2018. (broj stanovnika, vlastita sredstva,
sredstva Ministarstva kulture, županijska sredstva, prostor u četvornim metrima, knjižni i
neknjižni fond, broj aktivnih korisnika, članarine, zakasnine, broj posudbi, posjeta…)
uspoređujući 13 hrvatskih gradskih knjižnica, a koje je preuzela s Portala matične djelatnosti
knjižnica u RH (http://maticna.nsk.hr/statistika/preuzimanje/ ). Iz navedenih tablica (moguće
su greške u unošenju podataka, ali je trend vidljiv) razvidno je kako Gradska knjižnica Marka
Marulića Split ima najvišu cijenu članarina i zakasnina (tek odnedavno je članarina za djecu
manja od članarine za odrasle). Navela je kako je za vrijeme održavanja manifestacije Mjesec
hrvatske knjige donesena odluka o besplatnim članarinama za učenike prvim razreda osnovih i
srednjih škola tijekom cijelog mjeseca, kao i to da se, zadnji tjedan u manifestaciji, knjige mogu
vratiti bez zakasnine. Očekivalo se da bi se mogao dogoditi porast članstava, ali i financijski
gubitak. Predočila je statistiku vlastitih sredstava u usporedbi na dan 15.7. za 2018. i 2019.
godinu, kao i usporedbu vlastitih sredstava na dan 15.11. 2018. i 2019. godine. Iz tablica je
vidljivo da se minus, koji je postojao, nije povećao nego i dijelom smanjio, što je svakako
dobro. Međutim, smatra da je to vrlo sklizak teren i da se treba redovito analizirati i pratiti
rezultati tih akcija. Činjenica je da sve ozbiljne knjižnice rade na povećanju broja korisnika jer
u konačnici o tom broju, osim što je osnovni strateški cilj narodnih knjižnica, u velikom dijelu
ovisi i visina sredstva za nabavu knjižnične građe koju izdvaja Ministarstvo kulture za svaku
knjižnicu posebno.
Prema statistici za MHK – cca 700 učenika prvih razreda je upisano u knjižnicu, a cca 1150
knjiga je vraćeno bez zakasnine.

Na 15.07.2018 i 2019.
Međuknj
posudba

Prodaja
knjiga buvljak

God

Članarine

Zakasnine

Rezervacije

Izgubljena
građa

2018.

472.739,50 kn

800,00 kn

2.072,65 kn

39,00 kn

4.770,00 kn

2019.
Razlika

449.020,75 kn
-23.718,75 kn

221.133,53 kn
217.412,26 kn
-3.721,27 kn

1.197,00 kn
397,00 kn

3.251,80 kn
1.179,15 kn

60,00 kn
21,00 kn

5.016,50 kn
246,50 kn

Prodaja
zbornika
980,00 kn
70,00 kn
-910,00 kn

Fotokopiranje,
scaniranje
4.032,76 kn
4.788,00 kn
755,24 kn

Internet

Radionice

Zakup

5.420,25 kn
4.219,50 kn
-1.200,75 kn

7.850,00 kn
0,00 kn
-7.850,00 kn

65.700,00 kn
48.800,00 kn
-16.900,00 kn

A vista
kamate
10,33 kn
34,68 kn
24,35 kn

Ostali prihodi

Ukupno

3.055,00 kn
223,00 kn
-2.832,00 kn

788.603,02 kn
734.093,49 kn
-54.509,53 kn

Na 15.11. 2018. i 2019.
Članarine

Zakasnine

Rezervacije

Izgubljena građa

Međuknj
posudba

Prodaja knjiga buvljak

804.231,00 kn

348.996,28 kn

1.324,00 kn

3.805,56 kn

129,00 kn

7.745,00 kn

769.412,75 kn

340.792,08 kn

3.048,00 kn

5.199,56 kn

90,00 kn

7.342,50 kn

-34.818,25 kn

-8.204,20 kn

1.724,00 kn

1.394,00 kn

-39,00 kn

-402,50 kn

Prodaja
zbornika

Fotokopiranje,
Internet
scaniranje

Radionice

Zakup

A vista
kamate

Ostali
prihodi

1.190,00 kn

6.337,77 kn

8.233,25 kn

7.850,00 kn

82.800,00 kn

46,27 kn

3.055,00 kn

70,00 kn

6.432,50 kn

5.863,50 kn

0,00 kn

97.700,00 kn

88,63 kn

1.424,33 kn

-1.120,00 kn

94,73 kn

-2.369,75 kn

-7.850,00 kn

14.900,00 kn

42,36 kn

-1.630,67 kn

Moglo se očekivati kako će zbog tog perioda Knjižnica biti u minusu, no naprotiv, puno knjiga
je vraćeno, što je zapravo i bila poanta navedene akcije, a Knjižnica na kraju i nije bila u
financijskom gubitku.
Ravnateljica je izvijestila kako je u posljednih mjesec dana obišla sve Knjižnice u mreži te da
tek sada ima sveukupnu sliku o pravom stanju i njihovim potrebama. Sve navedeno je
zabilježeno i u velikoj zajedničkoj tablici koju je dala na uvid članovima Upravnog vijeća i koju
će detaljno analizirati i napraviti hodogram realizacije planova. GKMM je složena mreža
knjižnica koja zahtijeva veliku brigu i redovita velika mjesečna izdvajanja za materijalne
troškove, ali i za izvanredne financijske investicije. Navedenu tablicu pohvalio je Hrvoje Zuanić
jer se na takav način može pregledno sagledati potrebe Knjižnica, odnosno Odjela.

Ukupno
1.275.743,13
kn
1.237.463,85
kn
-38.279,28
kn

Ad 7.
Ravnateljica je obavijestila sve članove Upravnog vijeća o poruci koju je poslala g. Seidu
Serdareviću (u privitku), kako je i obećala na prošloj sjednici UV. S obzirom da nije dobila
nikakav odgovor, smatra da je s tim priča o festivalu završena.
Ivana Salvador osvrnula se na Zapisnik s 24. sjednice Upravnog vijeća GKMM u kojem je pod
točkom 4. nepotpuno citirana odredba iz Zakona o knjižnicama: „ Stručno vijeće u pravilu čine
svi stručni djelatnici…“, dok potpuni tekst Zakona glasi: „ Stručno vijeće knjižnice čine u
pravilu svi stručni knjižničarski djelatnici knjižnice, osim ako statutom knjižnice odnosno
pravne osobe u čijem je sastavu knjižnica nije određen drukčiji sastav stručnog vijeća“ (članak
21. Zakona o knjižnicama).
Upravno vijeće, na prijedlog ravnateljice, većinom je glasova odlučilo da svi stručni djelatnici
budu članovi Stručnog vijeća, što nikako „nije bilo jedino moguće rješenje“ kako se navodi u
zapisniku. Ovakvom konstrukcijom implicira se da sve knjižnice u kojima Stručno vijeće čine
voditelji ili dio stručnih radnika djeluju protivno Zakonu, a radi se o kolegama u svim većim
knjižnicama u Republici Hrvatskoj koje imaju mrežu knjižnica: Zagreb, Rijeka, Zadar itd., što
nije točno.
Prema članku 16. Zakona o knjižnicama Stručno vijeće je osnovno tijelo knjižnice uz
Ravnatelja i Upravno vijeće. S obzirom na broj, rad u smjenama i dislociranost stručnih radnika,
organiziranje sjednica stručnog vijeća bit će gotovo nemoguće organizirati bez zatvaranja
knjižnica za rad s korisnicima i preraspodjelom radnog vremena, što će sigurno umanjiti i
kvalitetu i učestalost rada Stručnog vijeća uz napomenu da pojedinačni ili grupni povremeni
sastanci ne mogu i nisu zamjena za Stručno vijeće.
Sjednica je završila u 10:30 sati.
Zapisničarka

_____________
Jelena Grgić

KLASA: 003-06/19-01/51
URBROJ: 2181-237-05/19-964
Split, 13. prosinca 2019.

Predsjednik Upravnog vijeća

________________________
dr. sc. Ilija Protuđer

