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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2012. ГОДИНУ 
  

Библиотека „Димитрије Туцовић“ у Лазаревцу је започела 2012. годину у пуном капацитету на 
новој локацији и у добрим условима, због пресељења које је у потпуности обављено током 2011. 
године. До душе, Библиотека није опремљена у потпуности по пројектној документацији, 
првенствено због недостатка средстава, али је постигнути ниво опремљености омогућавао нормалан 
рад са корисницима. Имали смо обећање најодговорнијих људи локалне самоуправе да ће током 
2012. године испоштовати обавезе које су преузели по Записнику о примопредаји објекта од 1.7.2011. 
године. Радови су се требали односити на уређење унутрашњег дворишта библиотеке (паркинг, 
прилазни пут, осветљење, тротоар око целог објекта и зелена ограда). У неколико наврата, директор 
библиотеке је интервенисао код надлежних у локалној самоуправи, међутим, до уређења тог 
простора још увек није дошло. 

 
Крајем јануара и у првој половини фебруара 2012. године екстремни временски услови су 

угрозили функционисање Библиотеке до те мере да је био угрожен и књижни фонд. О насталој 
ситуацији обавестили смо надлежне у општинској управи, Секретаријат за културу, Кабинет 
градоначелника, инвеститоре и извођаче радова, уз упозорење да гарантни рок за нову зграду 
Библиотеке тече до 02.7.2013. године. Уз велико пожртвовање запослених и радника који обезбеђују 
објекат, елементарна непогода и прокишњавање нису довели до оштећења књижног фонда, технике и 
опреме унутар Библиотеке. Међутим, од тог догађаја морали смо искључити декоративно осветљење 
зграде и повремено се појављују проблеми с електричним инсталацијама. С друге стране и у тим 
екстремним условима, грејење објекта је функционисало на задовољавајућ начин. Имамо обећања 
инвеститора и одговорних људи из Градске општине Лазаревац да ће радови на санацији зграде 
(кречење и поправка инсталација) бити изведени током априла и маја месеца 2013. године.  

 
 С обзиром на величину објекта нове библиотеке, распоред одељења и рад у две смене, 
констатовали смо да Библиотеци недостаје најмање два стручна радника. Надамо се да ћемо по 
усвајању новог правлиника о систематизацији добити зелено светло од оснивача да запослимо још 
најмање два библиотекара. Премостили смо 2012. годину ангажовањем два студента на студентској 
пракси у библиотеци на период од четири месеца, а један библиотекар је био ангажован од 07.5.2012. 
године преко стручне праксе на терет националне службе за запошљавање.  
 
 Током 2012. године није усвојен нови статут Библиотеке, а самим тим ни нови правилници 
који омогућавају нормално функционисање институције.  
 
 Библиотечка мрежа је функционисала кроз рад одељења за децу, одељења за одрасле, одељења 
стручне литературе, два самостална огранка и два заједничка огранка у месним заједницама (школе у 
Степојевцу и Јунковцу).  
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 Почетком 2012. године, на одељењу стручне литературе (источна страна објекта) постављени 
су венецијанери, а током децембра 2012. године направљено је 40 изложбених паноа (могућност 
застакљивања), пошто је Библиотека интензивирала изложбене активности у новом простору.  
 
 Санирана је и утегнута информатичка мрежа у објекту, при чему је остварена солидна 
стандардизација, унификација и коришћење Интернета. Набављено је 5 нових комплета компјутера и 
један лаптоп. На тај начин Библиотека је постала технички софистициранија и кренуло се с 
формирањем и активирањем електронских читаоница на Дечијем одељењу и Одељењу стручне 
литературе.  
 
 Успостављена је блиска сарадња са музичком школом „Марко Тајчевић“ из Лазаревца, а као 
резултат те сарадње је уношење полуконцертног клавира у библиотечку салу, што је омогућило, уз 
заједничке напоре ове две институције већи број изузетно квалитетних музичких програма. 
Библиотека је отворила своја врата за велики број институција и удружења са територије општине 
Лазаревац, па су наше просторе користили РЕИК Колубара, Завод за ендемску нефропатију у 
Лазаревцу, спортски клубови, уметничка удружења, школе и сл. Куповином ЛЦД телевизора 
омогућили смо да наша сала за трибине и промоције постане стварно мултифункционална. У 
сарадњи наше библиотеке и других институција из Лазаревца, унутар Библиотеке су одржавани 
значајни програми, па чак и републичке смотре и такмичења. 
 
 Успоставили смо значајну и унапређену сарадњу са првенствено локалним медијима (три 
телевизијске станице, две радио станице и локалне новине), тако да су активности Библиотеке по 
нашем мишљењу, изузетно добро испраћене. Што се тиче регионалних и националних медијских 
кућа и гласила, оне су о Библиотеци извештавале повремено, а нарочито у време хаварије везане за 
елементарну непогоду и за време трајања 24. Фестивала хумора за децу. Укупно, на телевизијама је 
емитовано више од 120 прилога везаних за рад Библиотеке, десетине прилога и гостовања на радио 
станицама, а о Библиотеци су писали и у најмање 15 новинских гласила. 
 
 Закључен је уговор за одржавање комплетне технике и информатичке опреме са фирмом 
„МИЛМАР“ из Лазаревца, као и уговор за одржавање сајта Библиотеке. Библиотека је задовољна 
досадашњом сарадњом при обезбеђењу објекта, који врши фирма „Алфа Тим“ из Лазаревца, али због 
лимитирајућих средстава за чишћење и одржавање хигијене, постижемо променљиве резултате. 
Међутим, ситуација углавном делује нормално захваљујући ангажовању самих запослених на делу 
тих послова. 
 
 За скоро комплетан књижни фонд урађени су електронски записи, али још увек нисмо прешли 
на електронско задуживање корисника (планира се од 1.7.2013. године). Нисмо задовољни 
чињеницом што је стручно усавршавање запослених на релативно нижим резултатима, првенствено 
због финансијских средстава и географске удаљености од матичних и надређених библиотека. У том 
смислу, надамо се да ће ситуација у 2013. години бити много боља. У другој половини децембра, 
истекло је решење в. д. директору у трајању до једне године о чему је обавештен надлежни 
секретаријат.  
 
 У 2012. години запослени, књижни фонд и опрема у Библиотеци су били осиигурани код 
„Дунав д.о.о. осигурање“, али сама зграда није била осигурана, пошто оснивач за то није обезбедио 
средства.  Управни одбор Библиотеке обавезао је директора да у 2013. години изнађе начин и за 
осигурање саме зграде.  
 
 Током 2012. године, одржане су четири седнице Управног одбора и једна седница Надзорног 
одбора. Чланови управног и надзорног одбора 2012. године нису добијали никакву надокнаду, 
међутим, в. д. директора је задовољан активностима нарочито Управног одбора.  
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 У реализацији програма наша библиотека има помоћ локалне самоуправе, пре свега у 
обезбеђивању превоза за учеснике програма и прилоком одржавања Фестивала хумора за децу. 
Занимљивост је да и поједини грађани нуде услуге стручне и техничке помоћи за нормалну 
реализацију програма у Библиотеци. Библиотека поседује у власништву аутомобил Застава 101, али 
је он у лошем техничком стању и служи само за комуникацију унутар локала. 
 
 
 
КЊИЖНИ ФОНД 
 
 Библиотека „Димитрије Туцовић“ у Лазаревцу располаже,закључно са 31.12.2012. године 
укупно са 124.491 примерком књиге, односно са 47.914 наслова. Од тог броја, у Лазаревцу је 
смештено 81.528 књига, у огранку Велики Црљени 20.514, у огранку Рудовци 11.901, Степојевцу 
4.187, Јунковцу 6.115 књига, а у Завичајном одељењу 246 књига. Од укупног броја, Библиотека 
поседује 98.090 књига за одрасле и 26.401 књига за децу. 
 
 У 2012. години, евидентирана је набавка 4.416 нових књига, али морамо напоменути да су 
1.323 из Откупа за последњи квартал 2011. године, а у 2012. години, Оснивач није доставио ни једну 
једину књигу. Из откупа Министарства културе, евидентирано је 1.599 књига, од издавача и 
појединаца уписане су 982 књиге, из сопствених средстава купљено је 447 књига, а заменом за 
изгубљене књиге, евидентирано је 65 примерака.  
 
 Нове књиге су стручно обрађене у програму БИСИС. То подразумева: 

- Проверу и претраживање других база (НБС; БГБ; Матица српска, Градска библиотека Новог 
Сада...) 

- Преузимање записа и нових књига.........................................................2.131 
- Формирање нових записа уколико запис не постоји у бази БГБ (не само за књиге које су већ 

инвентарисане).........................................................................................1.306 
- Инвентарисање.........................................................................................4.331 примерак (2.258 

наслова) 
Монографских публикација 4.026 и некњижне грађе (CD, DVD) – 305; 
Формирани су инвентари некњижне грађе (инвенраисање подразумева: преузимање записа, 
унос података – цена, УДК број, датум, врста повеза, статус публикације, податак о начину 
набавке, намена по одељењима и огранцима) 

- За инвентарисање сликовница обавезно се формира нови запис, ове године инвентарисано 140. 
 
Што се тиче расхода (ревизија и редован расход) у електронски записима је евидентирано 3.840 

књига, а у књигама инвентара је расходовано 114 књига. Одштампана је једна књига инвентара, а за 
коричење је припремљено пет књига инвентара.  

Перманентна активност библиотекара и књижничара је и оспособљавање оштећених књига за 
поновно враћање у фонд. 

 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДЕЧИЈЕГ ОДЕЉЕЊА 
 

ДЕЧИЈЕ ОДЕЉЕЊЕ библиотеке ''Димитрије Туцовић'' у Лазаревцу у 2012. години уписало је 
1913 нових, а са пренетим из претходне године укупно је имало 2178  корисника. Они су остварили 
10 992 посета. Издато је на читање  22 674 књиге. 

На основу ових бројки можемо видети да се прошлогодишњи тренд повећања броја корисника 
наставља, тако да и у 2012. години имамо повећање за 20% у односу на претходну годину. 
 Повећао се и број посета читаоници, интензивиран је рад на колективним посетама и 
омогућено је да најмлађи корисници у читаоници користе библиотечки рачунар и интернет уз стални 
надзор библиотекара. 
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У укупној структури корисника деца предшколског узраста чине 16%. Образложење за овај 
својеврсни феномен је у активној сарадњи са Предшколском установом и стављањем тежишта рада 
Дечијег одељења у 2012. години на рад са предшколцима. У периоду фебруар – мај успешно је 
реализована радионоца ''Гусеница никад сита''. Уз подршку МК реализован је пројекат ''Бископ 
сликовница'' намењен такође корисницима предшколског узраста. Библиотека је учествовала и у 
Мајским данима, манифестацији коју организује Предшколска установа. На платоу испред 
библиотеке налазио се пункт  назван Књижевна радионица. Велики број групних посета као и 
масовно учлањење предшколаца резултат су ове интензивне сарадње. 

 
Као и сваке године организован је бесплатан упис ђака првака при чему је библиотеку  групно 

посетило више од 400 малишана  који су се, том приликом,  упознали са простором и услугама 
Библиотеке.  
 Дечије одељење је организовало и више изложби ликовних радова ученика ОШ, полазника 
ликовног атељеа Сезан,  едукативне изложбе поводом значајних јубилеја (200 година од рођења 
Чарлса Дикенса,  150 година од рођења Јанка Веселиновића), као и сталну изложбу радова 
предшколаца. 
 Значајан део активности дечијег одељења у 2012. години посвећен је и одржавању радионица 
на којима се промовисало учење енглеског језика и књижевност за децу на енглеском језику. Повод 
за то је био јубилеј рођења Чарлса Дикенса. Библиотека је организовала и наградни конкурс на тему 
''Да сам ја Оливер Твист'' као и радионице ''Чај у пет'' које су одржаване у периоду март- јун. У 
јесењем делу те радионице су прерасле у нови пројекат дечијег одељења ''Аbc in our library''. Осим 
радионица које се одржавају у сарадњи са ОШ са територије наше општине дечије одељење је 
кренуло са формирањем посебног фонда литературе на страним језицима. За ту намену књигама које 
су већ постојале у фонду придодате су и нове, набављене сопственим средствима библиотеке. 
 
 Дечије одељење је организовало и пет књижевних програма. Са најмлађим члановима 
библиотеке дружили  Светлана Велмар Јанковић, Урош Петровић, Бранко Стевановић, Игор Коларов 
и Јасминка Петровић (књижевни програми Фестивала хумора за децу не улазе у овај извештај). 
Обележили смо рођендан Дечијег одељења (21. март), Светски дан дечије књиге (2.април), као дечију 
недељу (1-5. октобар). 
 У 2012. Дечије одељење је наставило сарадњу и са Центром за смештај деце са посебним 
потребама. Организовано је четири радионице са функционалном децом. 
 
 У 2012. години Дечије одељење је интензивирало и активности на друштвеним мрежама. 
Отворен је засебан facebook налог http://www.facebook.com/bibliotekalazarevac.decije путем којег 
обавештавамо о свим догађањима на Дечијем, препоручујемо добре дечије књиге и размењујемо 
информације са сарадницима и корисницима. 
 Можда треба напоменути да и да је наша библиотека била домаћин конститутивног састанка 
Секције за рад са децом БДС, који је одржан на нашу иницијативу у току прошлогодишњег 
Фестивала хумора за децу. 
 Учествовали смо и на стручном скупу ''Библиотеке и тинејџери'' који је одржан 11-12. октобра 
2012. године у Пироту, где смо се представили са радом  ''Улога библиотека у стварању 
информационо писмених појединаца''. 
 Извештај ћемо употпунити и податком да је редовно праћено стање фонда. Књиге се 
свакодневно лепе, потпуно оштећене се стављају на списак за расход. У сарадњи са колегама из 
обраде ажурира се база. Очекујемо да се у току 2013. године све књиге из фонда нађу у бази. 
 Важно је напоменути да је у току 2012.  Дечије одељење, осим стално запослених, 
перманентно имало помоћ ангажованих приправника преко  пројекта ''Прва шанса'' који се реализује 
у сарадњи са Националном службом за запошљавање, као и студената ангажованих кроз програм ''БГ 
пракса'',  који је реализован у сарадњи са Центром за развој каријере београдског Универзитета. 

 
 

http://www.facebook.com/bibliotekalazarevac.decije


5 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА ОДРАСЛЕ 
 

 Укупан број учлањених одраслих корисника у 2012. години је 2412. Од тога је 753 
средњошколаца, 352 студента, 1095 радника и службеника, 161 пензионер (106 преко 65 година и 55 
испод 65) и 51 осталих (углавном домаћице). 

 
Број посета у 2012. години 
 

месец Сш Ст. Рад. Сл. Пен. Ост. укупно 
јануар 397 201 454 219 165 81 1517 

фебруар 473 205 498 296 191 89 1752 
март 634 291 637 397 246 99 2304 
април 621 254 596 349 191 131 2142 

мај 631 243 557 434 232 99 2196 
јун 735 303 619 454 228 91 2430 
јул 685 233 597 432 208 97 2252 

август 428 187 411 354 166 82 1628 
септембар 763 356 724 495 313 172 2823 

октобар 786 344 789 482 331 139 2871 
новембар 823 398 743 431 297 114 2806 
децембар 897 493 804 468 343 142 3147 
укупно 7873 3508 7429 4811 2911 1336 27868 

 
 

   Извештај о броју позајмљених књига у 2012. години 
 

месец 0 1 2 3 5 6 7 8д 8с 9 Стр 
ј 

укупно 

јануар 112 364 173 241 239 307 261 1672 4027 410 22 7828 
фебруар 105 324 213 189 223 253 218 2678 4767 394 29 9393 

март 191 334 286 179 296 299 278 2154 4198 201 19 8435 
април 196 298 197 182 333 291 294 2271 4636 241 17 8956 

мај 306 502 223 193 281 297 311 2622 4543 207 11 9496 
јун 332 394 199 194 300 311 374 3248 4975 193 18 10538 
јул 203 293 174 155 196 184 143 2106 3017 187 10 6668 

август 186 261 178 139 216 233 197 3419 4961 217 19 10026 
септембар 277 396 206 191 277 332 381 3904 5111 204 27 11306 

октобар 221 305 242 198 233 316 324 3713 5097 215 29 10893 
новембар 296 342 247 231 289 272 309 3792 5128 231 17 11154 
децембар 262 309 196 220 228 313 289 3978 5144 390 15 11344 
укупно 2687 4122 2534 2312 3111 3408 3379 35557 55604 3090 233  
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 У 2012. години је издато на читање 116 037 књига. 
        Редовно ажурирамо податке на друштвеним мрежама, правимо листе најчитанијих књига као и 
листе књига које ми препоручујемо читаоцима и све то редовно оглашавамо и на локалним медијима. 
Наградили смо најактивније читаоце и поделили им пригодне награде.  
 

На овом одељењу постоје два компјутера – један је претраживач за кориснике, а на другом 
запослени могу да раде на креирању нових, преузимању потребних записа у БИСИС програму. Тако 
је преузето из базе БГБ-а за  фонд белетристике 197 нових записа, а креирано је 117 нова записа за 
354 књиге. 

Урађена је изложба о Светом Сави, Чарлсу Дикенсу, затим о Мо Јану, добитнику Нобелове 
награде, о Београдском сајму књига, преко лета је постављен  пано са препоруком књига за вреле 
дане као и препорука за књиге које припадају стручном одељењу, из области психологије у оквиру 
пројекта Библиотерапија. И ове године је најбоље функционисала  полица за поклањање књига на 
којој смо поклонили преко 2000 наслова. Залепљено је 3 876 књиге. 

 
 
 
 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕРИОДИКЕ 
 
Током 2012. године број читалаца периодике повећао се у односу на претходну годину 

захваљујући бољим условима које корисници услуга Библиотеке сада имају. На већи број читалаца 
такође је утицало то што се читаоница периодике налази у приземљу, на самом улазу у Библиотеку 
тако да сваки корисник који уђе са намером да изнајми или у читаоници користи монографске 
публикације открива да има могућност коришћења и серијских публикација, што у читаоници што 
задуживањем на важећу чланску карту. 

Библиотека свакодневно набавља (купује) дневну штампу (Вечерње новости, Политика, 
Спорт), затим специјализоване недељне новине „Пољопривредник“ и одређени број популарних 
недељних и месечних издања (НИН, Базар, Глориа, Вива, Блиц жена, Геополитика, Историја, 
Хелсиншка повеља, Православни мисионар, Православље, Гласник итд.) као и неколико локалних 
новина које излазе на недељном или месечном нивоу (Праве, Регионалне, Напред, Колубара). 
Библиотека укупно годишње набавља 27 наслова ове врсте штампаних медија (новина) и то 12 
наслова купује сопственим средствима, 5 добија откупом и 10 као поклон. Претходне године 
Библиотека је куповином од сопствених средстава обезбедила 8 наслова часописа, откупом је добила 
35, док је на поклон добила 8 наслова часописа, што укупно износи 51 наслов ове врсте 
периодичних издања (часописа). Наведени број периодике кроз број примерака изгледа овако: 

- 27 наслова новина = 1.037 бројева = 2.485 примерака 

- 51 наслов часописа = 179 бројева = 221 примерак       
Поред ових, текућих и током претходне године набављених, читаоци у фонду периодике могу 

пронаћи и старије часописе који су уско стручни и који им могу помоћи у студијским 
истраживањима или за лично информисање, додатно образовање или усавршавање. Од 102 наслова 
часописа издвајамо само неке: Астрономија, Баштина, Библиотекар, Градац, Даница, Златна греда, 
Историја, Источник, Књижевност, Књижевност и језик, Књижевна критика, Летопис Матице српске, 
Ликовни живот, Поља, Сцена, Театрон, Српски језик, Унус Мундус и многе друге. 

Што се броја посетилаца и прочитаних примерака тиче, по месецима за 2012. годину то 
изгледа овако: 
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2012 НОВИНЕ 
  

ЧАСОПИСИ 
 Месец 

     

 

Број 
посета 

Број 
примерака 

 
Број посета 

Број 
примерака 

 
  

  
  

 Јануар 223 697 
 

173 473 
Фебруар 520 1624 

 
422 1282 

Март 392 1208 
 

300 832 
Април 299 941 

 
224 524 

Мај 314 962 
 

256 680 
Јун 372 1112 

 
291 740 

Јул 324 1041 
 

257 630 
Август 397 1137 

 
342 895 

Септембар 292 868 
 

251 600 
Октобар 430 1206 

 
363 906 

Новембар 516 1466 
 

412 1005 
Децембар 688 1651 

 
626 1471 

      
      УКУПНО 4767 13913 

 
3917 10038 

  
Укупан број читалаца у фонду периодике током 2012. године  (новине и часописи заједно) 

износи 8.684, а укупан број прочитаних примерака серијских публикација износи 23.951, што значи 
да је у просеку сваки посетилац фонда периодике прочитао 2,75 примерака новина или часописа 
током једне посете. У овај број урачунати су и примерци задужени на чланску карту (одређени број 
старијих стручних часописа издати студентима).    

Од недељних, полумесечних и месечних издања из сопствених средстава набављају се 
Пољопривредник, Базар, Глориа, Блиц жена, Геополитика, НИН, Историја, Политикин забавник, 
Мали забавник, Национална географија и друге. За повећањем броја наслова и примерака серијских 
публикација у 2013. години нема потребе, јер тренутна набавка релативно подмирује потребе 
заинтересованих читалаца. То је потврдила и анкета спроведена крајем године у читаоници 
периодике међу редовним посетиоцима.  

Наиме, у читаоници периодике били су остављени анкетни листићи са пет једноставних питања 
на која су читаоци одговорили или заокруживањем понуђеног одговора или дописивањем податка за 
који сматрају да је потребно дописати. Анкета је показала да 60% анкетираних читалаца свакодневно 
долази у Библиотеку да чита неку од серијских публикација у понуди док остали долазе повремено 
или једном недељно. Приближно једнак број је оних који читају само дневну штампу и стручне 
часописе, око 40%, док само 20% долази због дневних и недељних новина и часописа. Мада је 80% 
читалаца изјавило да наша понуда серијских публикација задовољава њихове потребе у потпуности, 
ипак је 77% испитаника предложило неки нови наслов који би желели да читају у нашој читаоници 
(углавном су предлагали још један наслов дневне штампе, часописе о аутомобилизму и мушке 
забавне месечнике као што је „Максим“, што је и разумљиво јер већина читалаца је мушког пола, а 
набављају се такозвани `женски` недељни часописи и новине). на последње питање: „Да ли бисте 
нешто мењали у самој читаоници?“, одговори су били малобројни и подразумевали су постављање 
уметничких слика на зидове читаонице. Најзанимљивији предлог био је хуманитарног карактера, 
наиме читалац је предложио да сакупљамо донације за децу ометену у развоју. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ОДЕЉЕЊА 
 

 У 2012. години на одељењу стручне књиге остварени су следећи резултати: 
 
- Издато на коришћење ван библиотеке: 
 
0 1 2 3 5 6 7 9 укупно 
2687 4122 2534 2312 3111 3408 3379 3090 24643 
 
 
-Издато на коришћење у читаоници: 
 
0 1 2 3 5 6 7 9 укупно 
1990 301 342 1891 613 390 1688 1742 8957 
 
-Остварено посета у читаонци:  3421  
-Реализовано телефонских захтева за литературу: 104 
- Убачено 812 књига у базу 
- Реализовано 96 међубиблиотечких позајмица 
-Организована изложба и предавање "Жене у науци-од Архимеда до Ајнштајна" 
-Учешће у раду Комисије за каталогизацију БДС-а (4 састанка) 
-Учешће у раду Тима за реализацију пројекта "Музеј Колубарске битке" (10 састанака) 
- Залепљено преко 500 оштећених књига 
-Редовно враћање позајмљених књига у фонд и сређивање (уазбучавање) фонда 
-Менторски рад са кандидатима на студентској пракси. 
 

 
 
 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОГРАНКА У ВЕЛИКИМ ЦРЉЕНИМА 
 
У огранку Велики Црљени је укупно учлањено 713 корисника, од тога 123 одрасла корисника и 

590 ученика, што је огромна већина ученика основне школе „Свети Сава“. Укупно су забележене 
4.773 посете одраслих читалаца и 8.064 посета деце и ученика. Укупно је издато на читање 48.392 
књиге. Санирана је 321 књига и враћена у фонд, обрађено је 190 нових наслова за дечији фонд и 343 
наслова за одрасле. Расходоване су 604 књиге из дечијег фонда и 71 књига из фонда за одрасле. 
Библиотеку су посетили сви први разреди основне школе, и две предшколске групе. Запазили смо да 
је нешто веће интересовање било за страну књижевност и да су студенти у нешто већем броју него 
иначе долазили у библиотеку. Упућивали смо апеле преко медија да што више људи дође у 
библиотеку, при чему су због тога две телевизијске куће снимиле прилоге о самој библиотеци.  

Напомињемо да веома мали број одраслих грађана Великих Црљени користи услуге библиотеке, а 
покушај масовнијг учлањивања радника термоелектране „Колубара“ није успео због инертности 
синдикалних представника.  

Рад библиотеке се одвија сваког радног дана у једној смени. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОГРАНКА У РУДОВЦИМА 
 

Број уписаних чланова у огранку у току 2012. године, био је 282, од тога половину чине 
основци. Забележено је 1.557 посета деце и њима је на читање издато 6.138 примерака, а у самој 
читаоници ученици су користили 811 књига, 204 часописа и 188 новина. Што се тиче одраслих, 
забележено је 1.647 посета, а за читање је изнајмљено 3.864 књиге, с тим што су одрасли у читаоници 
углавном читали новине и свега неколико чаописа. У Библиотеци је урађено 430 каталошких 
листића, залепљене су 164 књиге.  

У Библиотеци је током 2012. године реализовано 9 програма у којима су учествовали ученици 
матичне школе, али и ученици подручних одељења из суседних села. 

Напомињемо да Библиотека користи привремени простор, због тога што стални простор 
библиотеке, који је иначе власништво РБ „Колубара“ још увек није саниран. Огранак у Рудовцима 
ради уторком и четврком од 08:00 до 16:00 часова. Током 2012. године, покушали смо преко медија 
утицати на веће интересовање за рад огранка у Рудовцима.  

 
 
 
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ ПРОГРАМИМА  
 
Библиотека је за грађане Лазаревца (град и месне заједнице) у 2012. години реализовала 82 

програма и 42 програма на дечијем одељењу. У програмима је учествовало четрдесет аутора, 
критичара, предавача и других, а међу њима петнаест доктора наука и десет познатих писаца. У 
посебним програмима су представљени ствараоци из Лазаревца – писци, сликари, музичари, глумци, 
археолози, рецитатори, етнолози, професори и други (45). Програми су остварени у сарадњи са 
Удружењем драмских уметника ПУЛС, атељеом „СЕЗАН“, организацијом ДЕЦА ЛАЗАРЕВЦА, МШ 
„Марко Тајчевић“, етно групом „Колубарски вез“, Центром за културу и другим сарадницима.  

      По врсти програма је остварено: 
- КЊИЖЕВНИ ПРОГРАМИ.........15 
- ТРИБИНЕ......................................9 
- ПРЕДАВАЊА...............................8 
- ЛИКОВНЕ ИЗЛОЖБЕ.................7 
- ОСТАЛЕ ИЗЛОЖБЕ.....................8 
- МУЗИЧКИ ПРОГРАМИ.............21 
- МУЛТИМЕДИЈАЛНИ ПР..........10 
- КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ.......1 
- ПОЗОРИШНИ ПРОГРАМ...........3. 
 
Међу учесницима су били и Светлана Велмар Јанковић, Јелена Ленголд, Гојко Божовић, Дејан 

Алексић, Загорка Вавић Грос, Веселин Шљиванчанин, Светислав Божић, Јовица Тркуља, Гордана 
Тимотијевић, Маја Волк, Александар Животић, Момчило Суботић и други.  

Гостовале су библиотеке из Обреновца и Ирига, а представљени су издавачи, удружења, 
асоцијације, значајне књиге и пројекти, као и пригодне изложбе и предавања. 

На програмима је било 5.786 посетилаца. 
 
У оквиру 24. Фестивала хумора за децу, укупно је одржано 57 програма (55 за три дана 

Фестивала и 2 након тога). Одржано је 8 постфестивалских програма (Чачак, Јагодина, Свилајнац, 
Ниш, Краљево...). 

О Фестивалу је било 12 прилога на ТВ (плус редовни прилози на локалним телевизијама) и 14 
текстова у дневној и недељној штампи (Србија, Република Српска, Црна гора...), а текстове и 
фотографије је објавило више од 20 разних потрала. У складу са програмом Фестивала хумора за 
децу, припремљена је и објављена књига „Генијална деца“, као трећа у едицији Гашино перо.  
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Мишљења о Фестивалу у књизи утисака заузимају девет страна, а писмено или електронском 
поштом је своје мишљење послало 19 учесника у програмима (писци, глумци, библиотекари...). У 
Блицу је објављен приказ књиге „Генијална деца“. Први пут је гостовала библиотека из Источног 
Сарајева својом изложбом и учешћем на стручном скупу, а Фестивал је отворио министар културе и 
медија.  

Саставни део овог извештаја је Програм 24. Фестивала и Билтени. 
 
У оквиру основних школа у Степојевцу и Јунковцу, школски библиотекари издају и књиге које 

им је уступила библиотека „Димитрије Туцовић“, а једном недељно покренута је пракса да и грађани 
тих места могу користити књижни фонд наше Библиотеке. У току је уходавање тог система рада, а 
први резултати показују да има почетних резултата.  

 
 
 
 
ЗБИРНИ РЕЗУЛТАТИ 
 
У Библиотеку је учлањено укупно 5.835 корисника, што представља око 9,60% укупне 

популације општине Лазаревац, уз констатацију да је у Библиотеку учлањено скоро 20% урбане 
популације (само градско насеље). Од укупног броја учлањених, процентуално и пропорцијално 
гледано, највише је ученика, затим службеника и студената, па онда радника. Приметили смо да све 
више имамо породичних учлањења.  

Број позајмљених књига на свим одељењима и огранцима лазаревачке библиотеке је у 2012. 
години 206.662, од којих је највише популарних страних наслова белетристике, а затим домаћи 
аутори истог жанра, док је од стручних група најчитанија психологија. Највише се, статистички 
гледано, читало крајем године, и то у децембру, када је заиста и осетан повећан број посета 
Библиотеци. Укупан број забележених посета, и то без посета реализованим програмима, већ 
искључиво ради читања, је 67.006.  

Задовољни смо бројем грађана Лазаревца који посећују наше програме који се углавном 
дешавају у вечерњим терминима. Укупан број реализованих програма је 192, којима смо се трудили 
да задовољимо различите укусе и жељу да се чује и сазна нешто ново. Из наведених података може 
се закључити да је на програмима у Библиотеци присуствовало више од 8.000 посетилаца. 

Библиотека је регистрована и за издавачку делатност, у оквиру које је и објавила 3 публикације, 
4 билтена, 2 књиге, више од 100 плаката, 10 каталога и 4 билборда, све послове је обављало 15 
запослених на неодређено време, од тога 11 стручних радника, а у већем делу године један стручни 
радник је финансиран из сопствених прихода на основу уговора о привремено-повременим 
пословима, уз два студента на стручној пракси у трајању од 4 месеца. 

 
 
   
 
 
           В. д. директора 
 
          _________________________ 
                      Ратко Вукелић 


