ZAPISNIK
11. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA KNJIŽNICE „NIKOLA ZRINSKI“
ČAKOVEC, ODRŽANE DANA 26.04.2022.GODINE U 17,00 SATI
Prisutni: Lana Rođak (predsjednik), Matija Kikelj, Marija Holetić,
Željka Hatvalić Strahija, Lidija Bedić (članovi)
Ostali prisutni: Ljiljana Križan, ravnateljica
Dnevni red:
1. Prihvaćanje zapisnika s prethodne sjednice UV
2. Odabir kandidata po raspisanom natječaju za dipl.knjižničara-informatora
na Općem odjelu, dva (2) djelatnika na određeno vrijeme, zamjena za porodiljni
3. Ostala pitanja
Lana Rođak, predsjednica pozdravila je sve prisutne i pročitala dnevni red.
Ad1)
Lana Rođak, predsjednica - prelazimo na prvu točku dnevnog reda Prihvaćanje zapisnika s
prethodne sjednice. Primjedbi na Zapisnik s 10. sjednice nije bilo i jednoglasno je s pet
glasova ZA prihvaćeni zapisnik.
Ad2)
Lana Rođak, predsjednica-prelazimo na drugu točku dnevnog reda Odabir kandidata po
raspisanom natječaju za dipl.knjižničara – informatora na Općem odjelu, dva djelatnika na
određeno vrijeme, zamjena za porodiljni.
Dobili smo materijale iz kojih je vidljivo da se na natječaj javilo 6 kandidata.
Ljiljana Križan, ravnateljica- od pristiglih molbi samo je jedna kandidatkinja
dipl.knjižničarka, ali je odustala jer radi u jednoj školi na određeno i ponuđeni joj posao na
neodređeno.
Na intervju su pozvana četiri (4) kandidata sa završenom VSS.
Najbolje rezultate pokazale su Darija Dunjko Manhard, mag.archaeol. i Valentina, mag.soc.
Ni jedan kandidat ne poznaje rad u CROLIST-u, knjižnično-informacijskom sustavu, ali ove
dvije kandidatkinje najbolje se snalaze u pretraživanju on-line kataloga knjižnice. Tako da je
to naš prijedlog. Kandidatkinje bi počele raditi 02.05.2022.godine.
Lana Rođak, predsjednica – da li se slažete da predložene kandidatkinje budu primljene na
određeno vrijeme, kao zamjena za porodiljni, za rad na Općem odjelu?
Svi članovi UV jednoglasno su donijeli o d l u k u: Darija Dunjko Manhard, mag.
archaeol. iz Murskog Središća i Valentina Rukavina, mag.soc. iz Šenkovca, primljene su
na rad na određeno vrijeme, kao zamjena za porodiljni na Općem odjelu.
Ad3)
Ostala pitanja
Matija Kikelj – kako napreduje projekt?
Ljiljana Križan, ravnateljica- dokumentacija za javnu nabavu bibliobusa poslana je u
Zakladu i čekamo povratnu informaciju kako bi mogli napokon krenuti s javnom nabavom.
Lana Rođak, predsjednica zahvalila se na sudjelovanju i zaključila sjednicu.
Sjednica je završila u 17,30 sati.
Zapisničar:
Lidija Bedić

Predsjednca UV:
Lana Rođak

