
Gradska knjižnica Zadar
UPRAVNO VIJEĆE

Z A P I S N I K
s 9. sjednice Upravnoga vijeća Gradske knjižnice Zadar,

održane 08. lipnja 2015. g. u 13,45

Nazočni na sjednici UV: Vinko Grgić, prof., predsjednik UV-a, Maja Šatalić, prof. i Nada
Radman prof./dipl. knjiž. - članovi UV-a, Doroteja Kamber-Kontić, ravnateljica Knjižnice te
Ljubica Čolak, voditeljica računovodstva i zapisničarka.

Predsjednik Upravnog vijeća Vinko Grgić, prof., otvorio je devetu sjednicu UV-a te na
početku sjednice pozdravio novu ravnateljicu Knjižnice, zaželio joj je ugodan boravak i
uspješan rad u  vođenju Knjižnice. Čestikama su se pridružile članice UV-a, Nada Radman i
Maja Šatalić. 
Ravnateljica Knjižnice Doroteja Kamber-Kontić zahvalila se Upravnom vijeću što su je
predložili za ravnateljicu kao i Gradonačelniku Grada Zadara na izboru za ravnateljicu
Knjižnice. Zahvalila se na čestitkama te izrazila nadu u  uspješnu suradnju s Upravnim
vijećem, a na dobrobit Knjižnice i njezinih korisnika.

Predsjednik je utvrdio da su na sjednici nazočni svi članovi UV-a, ravnateljica i gospođa
Čolak kao zapisničarka te predložio sljedeći 

Dnevni red:

1. Ovjera zapisnika s osme sjednice Upravnog vijeća Knjižnice
2. Odluka o ljetnom rasporedu radnog vremena Gradske knjižnice 
3. Razno

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili predloženi Dnevni red. 

Ad. 1. Gospodin Vinko Grgić zamolio je da se zapisnik s prošle sjednice nadopuni na način
da se unese njegova izjava koju je rekao nakon što je članica UV-a Nada Radman pročitala
zaspisnik sa sastanka djelatnika Knjižnice: "da respektira dobiveni broj glasova, ali da se
pita na temelju čega su djelatnici vrednovali kandidate kad nisu imali uvid u njihove radne
biografije i predložene programe rada". Primjedba je prihvaćena i biti će unesena u zapisnik
s osme sjednice UV-a. Zapisnik je nakon toga jednoglasno prihvaćen.

Ad. 2. Ravnateljica Knjižnice Doroteja Kamber-Kontić upoznala je članove UV-a  da je u
tijeku izrada plana i rasporeda korištenja godišnjih odmora za 2015. godinu. Kako Pravilnik
o korištenju knjižnične građe i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske
knjižnice Zadar nisu usklađeni u dijelu koji se tiče radnog vremena Knjižnice s korisnicima,
ona predlaže da se iz članka 27. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu obriše stavak 5. koji se
odnosi na ljetno radno vrijeme.
Prijedlog ravnateljice prihvaćen je jednoglasno.
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Ad. 3. Gospođu Maju Šatalić, članicu UV-a, predložila je da Gradska knjižnica ostvari
suradnju s osnovnim i srednjim školama Zadarske županije i s udrugama roditelja djece s
posebnim potrebama. Ravnateljica je istaknula da je to kompleksno pitanje, roditelji
uglavnom osnivaju udruge sa programom problema njihovog djeteta, a takve udruge
najčešće dobiju i prostore za svoj rad u kojima organiziraju ciljane programe. Također,
Knjižnica surađuje sa školama, ali da će se na tom polju sigurno dosta raditi.  
Nada Radman je rekla da je društvo dužno skrbiti o osobama s posebnim potrebama te
smatra kako svi mi koji imamo priliku za to – bilo kroz svoje radno mjesto, bilo u javnom ili
privatnom djelovanju - imamo obvezu pomagati tim osobama, odnosno  skupinama osoba s
posebnim potrebama. Knjižnica se u tom smislu i do sada zalagala i surađuje s brojnim
udrugama. Prije nekoliko godina dobila je na posudbu opremu za slijepe i slabovidne osobe i
pokušala s organizacijom programa za njih, međutim pokazalo se da slijepe i slabovidne
osobe nemaju potrebu za tom opremom, nisu je koristili te je vraćena Sveučilištu. Također, u
pripremi je i jedan novi program namijenjen djeci koja nemaju dijagnosticiranu disleksiju ili
neki drugi sličan problem (djeca kojima je dijagnosticiran problem uglavnom su u stručnoj
obradi), ali imaju problema s čitanjem. Radi se o programu "Mentori čitanja", a provodit će
ga  stručne osobe (logopedi, pedagozi i psiholozi) koje će educirati volontere za rad s djecom
s poteškoćama čitanja. Ovaj je program dobio i potporu OTP banke. 
Međutim, unatoč tome što podržava svaku inicijativu koja bi mogla doprinijeti kvaliteti
života osoba s posebnim potrebama, Nada Radman smatra da izrečeni prijedlog spada više u
razgovorni dio sjednice, a ne službeni, jer bi to predstavljalo intervenciju UV-a u program
rada Knjižnice, što je u nadležnosti ravnateljice, a ne UV-a.

Sastanak je završio u 14, 20 sati.

Zadar, 8. lipnja 2015. godine
Ur.br.: 226/2-15

Zapisničar: Predsjednik UV:

Ljubica Čolak Vinko Grgić, prof.
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