БИБЛИОТЕКА „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ“
ЛАЗАРЕВАЦ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2015. ГОДИНУ
1

2

НАБАВКА И ОБРАДА
МОНОГРАФСКЕ
Фонд библиотеке ''Димитрије Туцовић'' у Лазаревцу, са завичајним одељењем и
огранцима, приновљен је у 2015. укупно са 5690 књига (1974 нова наслова). Нето вредност

набављених књига је 2.983.210,67 динара.
Књиге су набављене:
o средствима оснивача (откуп )
o средствима дародаваца : МК
o издавачи и појединци
o сопственим средствима
o сопствена издања
o
21.000,00

књиге
3680
1110
862
38
21

вредност
1.940.677,95
596.461,96
378.017,84
13.867,36
21.000,00

Укупна набавка у 2015. сагледана кроз УДК приказана је у следећој табели:
УДК
Откуп СГБ
Одрасли
Дечије
Укупно
%

0

1

15
396
411

141
21
162

УДК
МК
Одрасли
Дечије
Укупно
%

0

1

УДК
Поклон
Одрасли
Дечије
Укупно
%

0

УДК
Куповина
Одрасли
Дечије
Укупно
%

0

18
7
25

28
8
36

30
2
31

1

2
26
9
35

2
39
39

2

3

5

61
43
104

8
67
75

3

5

82
6
88

12

11

43

12

11

43

3

5

31

15

75

31

15

75

15
6
21

3

5

1

2

6
39
28
67

6

6
14
3
17

6

7

дом

59
113
172

7

429
255
684

дом

7

7

8

8

2

1

3

2

1

3

29
79

9

стр

336
145
481

154
70
224

дом

9

стр

1310
552
1862

210
44
254

дом

21
7
28

8

59
66
125

стр

260
71
331

8

стр

32
32

9
80
4
84

9

Укупно
2117
1563
3680
Укупно
840
270
1110
Укупно
693
253
862
Укупно
6
32
38

Укупан број инвентарисаних и обрађених књига у 2015. години у библиотеци ''Димитрије
Туцовић'' у Лазаревцу укључујући и огранке у Рудовцима, Јунковцу, Степојевцу је 6556
примерака (2797 наслова) + 31 преузет запис и унос већ инвентарисаних књига и 47

нових записа који не постоје у бази БГБ за књиге које су већ инвентарисане.
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Укупан фонд библиотеке ''Димитрије Туцовић'' у Лазаревцу закључно са 31. 12. 2015. године,
након расхода и инвентарисања нових књига износи 136.970.
Стварно стање књижног фонда у библиотеци (без огранака) 31. 12. 2015. години је 70.915 на
Одељењу за одрасле, 19.063 на Дечијем и 370 књига на Завичајном)
Стварно стање књижног фонда у огранцима 31. 12. 2015. године
Велики Црљени
18.163 за одрасле
4.170 дечије
Рудовци
8.414 за одрасле
4.972 дечије
Степојевац
3.015 за одрасле
1.381 дечије
Јунковац
4.428 за одрасле
2.093 дечије

је :
Укупно: 22.333
Укупно: 13.368
Укупно: 4.396
Укупно: 6.521
Укупно: 46.618

Библиотека ''Димитрије Туцовић'' у Лазаревцу је започела рад на инвентарисању,

каталошкој и аутоматској обради књига у програму БИСИС од 2007. године. До дана последњих
корекција годишњег извештаја (11. фебруар 2016. године) у БИСИС је унето 102.795 записа
монографских публикација и 305 јединица некњижне грађе.
БИСИС 3 у коме тренутно радимо не омогућава унос књига у огранцима инвентарисаних пре
2007. године, као и завичајне грађе. То је постојећи фонд који није унет у базу.

СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ

Одељење
Периодике

Стање по инвентару

Стварно стање

112 наслова

3523примерка
Завичајно

Набавка у 2015.

30 наслова новина,
магазина и часописа у
1.480 примерака.

У БИСИСу
0

0
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ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ
У оквиру издавачке делатности штампане су три књиге завичајних аутора, у оквиру
библиотеке ''Златно гашино перо'' књига песама за децу овогодишњег лауреата Фестивала
хумора за децу и зборник радова са стручног скупа ''Тинејџери – захтевни корисници и
библиотеке за нове генарације''. Зборник је финансиран средствима МКРС.
ПРОЈЕКТИ
Министарство културе је у 2015. подржало два пројекта Библиотеке, који су до краја
године успешно реализовани.
Пројекат ''Дигитализација грађе завичајног одељења библиотеке'' првенствено је био
усмерен на стварање организоване колекције дигитализоване грађе завичајног карактера. Циљ
пројекта је био заштита, презентација и повећање нивоа доступности извора културне баштине
од важности за локалну културу и историју, као и стварање материјалних и стручних капацитета
за континуирано спровођење истраживачког рада на тему локалне историје и културе.
Средствима МК набављен је скенер и рачунар. Остатак неопходне опреме купљен је
сопственим средствима. Основну обуку организовале су нам колеге из библиотеке ''Милутин
Бојић'', а колега Богдан Трифуновић и Градске библиотеке ''Владислав Петковић Дис'' из Чачка
нам је одржао акредитовани семинар ''Шта после дигитализације''. На сајту наше библиотеке
налази се дигитализована грађа.
Други пројекат финансиран средствима МК је стручни скуп и зборник радова „Тинејџери –
захтевни корисници и библиотеке за нове генерације“. Циљ овог пројекта је био организовање
стручног скупа библиотекара који раде са децом и младима у јавним библиотекама у региону и
штампање зборника радова представљених на стручном скупу. Овај, 12. по реду, стручни скуп је
наставак традиционалног окупљања дечијих библиотекара региона у Лазаревцу. У 2015.
Години осим колега из Србије, Хрватске, БИХ и Бугарске имали смо и гошћу из Шведске
(захваљујући сарадњи са фестивалом Крокодокодил).
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
И ове године библиотекари наше библиотеке учествовали су на стручно-научним скуповима:
 23, 24. април 2015. ДАНИ БИБЛИОТЕКА И БИБЛИОТЕКАРА / 21. Међународни Салон
књиге у Новом Саду
 27, 28. април 2015. ФОРУМ КРЕАТИВНА ЕВРОПА / Коларац, Београд
 14. мај 2015. МАНАСТИРИ И БИБЛИОТЕКЕ ЧУВАРИ КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ /Српска
читаоница у Иригу
 15,16. септембар 2015. ТИНЕЈЏЕРИ- ЗАХТЕВНИ КОРИСНИЦИ И БИБЛИОТЕКЕ ЗА
НОВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ /стручни скуп који је организовала наша библиотека
 16. октобар 2015. СТРУЧНА ПОСЕТА БИБЛИОТЕЦИ У ЛАКТАШИМА
 30. октобар 2015. БИБЛИОТЕКЕ КАО КЉУЧНИ ИЗВОРИ КВАЛИТЕТНИХ
ИНФОРМАЦИЈА О ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ / ЕУ ШТАНД, Међународни сајам књига
Београд
 17,18. новембар 2015. БИБЛИОТЕКЕ, ЧИТАЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА / Велико Трново,
Бугарска (путне трошкове сносило МКРС)
 30. октобар 2015. БИБЛИОТЕКЕ КАО КЉУЧНИ ИЗВОРИ КВАЛИТЕТНИХ
ИНФОРМАЦИЈА О ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ / ЕУ ШТАНД, Међународни сајам књига
Београд
 10, 11. децембар 2015. УСЛУГА ПО МЕРИ КОРИСНИКА / БГБ
 23.децембар 2015. ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ КАО КУЛТУРНИ ЦЕНТРИ ЛОКАЛНИХ
СРЕДИНА/Библиотека ''Влада Аксентијевић'', Обреновац

Усавршавали су се на едукативним семинарима:
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 19. мај 2015. УПОТРЕБА ДРАМСКОГ ТЕКСТА У РАДУ СА ДЕЦОМ / Бранко
Стевановић
 21. мај 2015 ПИСАЊЕ ВАШИХ ПРОЈЕКАТА / ЦЕРС
 9. јун 2015. ПРИМЕНА КОМПЈУТЕРСКИХ ИГАРА У ОБРАЗОВНЕ СВРХЕ / Јасна Бркић,
Виолета Ђорђевић (БГБ)
 11. септембар 2015 ПИСАЊЕ ВАШИХ ПРОЈЕКАТА / ЦЕРС
 22.децембар 2015. ШТА ПОСЛЕ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ /акредитовани семинар
Организован је и велики број семинара за школске библиотекаре са територије наше општине.

Асертивност и асертивност као стил комуникације – укупно 4 предавања које је за
наставнике основних и средњих школа као и за Вршњачке тимове за борбу против
насиља одржала Верица Гутаљ Живковић библиотекар у Библиотеци града Београда .
Такпђе Весна Петровић, библиотекар саветник библиотеке Глигорије Возаревић из
Сремске Митровице за школске библиотекаре је одржала предавање под називом План
и програм рада школске библиотеке . Овим семинарима су присуствовали сви школски
библиотекари са територије наше општине .
ОБИМ И КВАЛИТЕТ УСЛУГА

Одељење за
одрасле
Дечије одељење
Велики Црљени
Рудовци
Јунковац
Степојевац
Периодика
Укупно

Број чланова

Број посета

Издато на читање

Друге
услуге
(читаоница,
интернет)

2808

28054

130823

6120

2801
540
242
235
446

12010
5220
2251
2021
3502
10502

16593
26 335
7330
6130
5016
26886

4524
404

У централну библиотеку у Лазаревцу се у 2015. години уписало 5609 корисника. У току
године, ради позајмице грађе, дошло се 50 708 пута (монографске публикације)
Укупан број коришћења: 147 416 (монографске публикације)
Годишњи обрт књижног фонда када упоредимо број коришћених књига у 2015. (147
416) са стварним стањем књижног фонда (90 348) обрт фонда износи 1,63
Број уписаних корисника у 2015. у сва четири огранка je 1463.
Број посета 13 398 и коришћења 44 811
Обрт књижног фонда у свим огранцима 0,98

Укупан број посета у фонду периодике током 2015. године износи 10.502, а
укупан број прочитаних примерака серијских публикација износи 26.886, што значи
да је у просеку сваки посетилац фонда периодике прочитао 2,56 примерака новина
или часописа током једне посете.

Из извештаја се види да је укупан број број корисника 7072 и да је у благом порасту у
односу на претходну годину. Према Правилнику о националним стандардима за обављање

библиотечко-информационе делатности (Сл. гласник РС бр. 39/13) број уписаних
корисника треба да обухвати најмање 12% укупног броја становника. На територији
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општине Лазаревац живи око 60 000 становника, тако да се број чланова Библиотеке приближио
прописаним стандардима.

Према стандардима годишњи обрт фонда монографских публикација јавне
библиотеке треба да износи најмање два пута, што значи да би у току године целокупан
фонд био два пута позајмљен на коришћење. Библиотека ''Димитрије Туцовић'' има
укупни годишњи обрт фонда 1,43 (централна библиотека и огранци). Мада је годишњи
обрт на нивоу библиотеке нижи у односу на стандарде, знатно је изнад просечног у
Републици. Из извештаја се може видети и да је обрт већи у централној библиотеци у
којој је позајмица аутоматизована тако да су подаци прикупљени на прописаним
статистичким обрасцима прецизнији, јер су параметри у сагледавању резултата рада
прилагођени различитим облицима посета и коришћења грађе.

Крајем 2015. године, започет је процес дигитализације грађе завичајног одељења.
Почетна опрема је набављена средствима добијеним по пројекту "Дигитализација грађе
завичајног одељења библиотеке "Димитрије Туцовић", на конкурсу Министарства културе. Од
тих средстава набављен је скенер и рачунар, а од сопствених средстава обезбеђен је остатак
неопходне опреме (фотоапарат, екстерни хард диск, програм за оптичко препознавање
карактера). Основну обуку су нам обезбедиле колеге из библиотеке "Милутин Бојић", а колега
Богдан Трифуновић нам је одржао акредитовани семинар "Шта после дигитализације". На наш
сајт (www.bibliotekalazarevac.org) већ су постављене, као проба,
три дигитализоване
монографске публикације. У току је дигитализација свих бројева листа "Колубара", најважнијег
локалног гласила. Циљ нам је да до краја 2016. године буду дигитализовани и доступни
јавности сви бројеви листа "Колубара". Дигитална колекција Библиотеке биће обогаћена и
дигитализованом некњижном грађом после увођења Бисис-а 4.
Да би се пројекат спровео до краја, потребно је обезбедити додатну обуку запослених за
коришћење програма Abbyy FineReader, као и довољан број сарадника који ће радити на
индексирању дигитализованих текстова.
Мада су показатељи рада библиотеке изузетно добри, да би обим и квалитет услуга у 2015. био
још бољи негативно је утицало више чинилаца:
1. Крајем 2014. у пензију су отишла два стручна радника и један помоћни радник што је у
односу на укупан број и обим посла значајно умањење. Недостатак стручних радника
условио је да запослени библитекари раде више различитих библиотечких (и других)
послова.
2. Библиотека не поседује службено возило. Разуђена мрежа огранака, велика територија
општине и велики број установа са којима сарађујемо, као и честе обавезе у Београду
захтевају скоро свакодневно коришћење превоза, при чему смо ослоњени или на јавни
превоз или на помоћ локалне самоуправе.
3. Мрежа огранака због претходна два параметра не може да се у потпуности развије, те је
стога и обрт фонда слабији у огранцима него у централној библиотеци. Посебно је
критичан југ општине где немамо ни један огранак.
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ТЕХНИКА И ОПРЕМА
Библиотека ''Димитрије Туцовић'' у Лазаревцу поседује :













12 рачунара,
4 лап-топ рачунара,
12 ласерских штампача,
1 матричних,
1 штампача у боји,
2 скенера,
1 фотокопир,
1 пројектор,
2тв и 1 двд плејер,
1 дигиталну камеру
3 фотоапарата
13 клима уређаја

Укупна дужина полица за књиге у библиотеци 2088 метара. За серијске публикације 67,2 метра,
за осталу грађу 37 метара .
Извршена улагања и извори средстава:





Оснивач (Града Београд)
Општина
Сопствена средства
Министарство културе

КАДРОВСКА И ОРГАНИЗАЦИОНА ПРОБЛЕМАТИКА
► Бројно стање кадрова: 12 стално запослених, 3 радника на одређено и директор
► Реална потреба за кадровима : најмање још три тадника . Два стручна радника и један који
би се бавио промотивним активностима и библиотеке и редом на промоцији књиге и читања.

ОЦЕНА СТАЊА И ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА ПОБОЉШАЊЕ СТАЊА
► Неопходно је омогућити
Библиотеци да усвајањем нове систематизације направи
реорганизацију посла и појача кадровску структуру и компетенције.
► Библиотека се тек пет година налази у овом простору али је он показао неке озбиљне
недотатке које је потребно што пре санирати, пре свега кровну конструкцију и инсталације.
► Библиотеци је неопходан аутомобил како би на ваљан начин обављала своју делатност.
► Ситуација у огранцима није задовољавајућа. Полице за књиге су старе, а рачунарска опрема
недовољна и застарела. За унапређење делатности и равноправан приступ услугама свих наших
корисника потребно је адаптирати, опремити и осавременити огранке.За то је неопходна и
сарадња са локалном средином .
► Недостаје савремена техничка опрема као и опрема за слабовиде и особе са телесним
недостацима.
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ОЦЕНА РАДА УПРАВНОГ ОДБОРА

Управни одбор библиотеке ''Димитрије Туцовић'' у Лазаревцу у саставу Дарко Даничић,
председник, Верица Гутаљ Живковић, члан и Милица Матијевић, члан одржао је у току
2015. године 8 седница.
УО је на својим седницама усвојио Извештај о раду и завршни рачун за 2014. годину,
План програмских активности и Финансијски план за 2015. годину, Извештај пописне
комисије за 2014. Годину. УО је са успехом спровео поступак конкурса за избор
директора Библиотеке. УО је усвојио и Пословник о раду УО. У више наврата, у циљу
унапређења пословања Библиотеке, усвојене су измене финансијског плана за 2015.
Годину. На последњој седници у 2015. години усвојен је План програмских активности
и Финансијски план за 2016.
УО је у току 2015. године обављао и све друге обавезе из своје надлежности (Усвајање
Протокола о сарадњи, Усвајање извештаја о ревизији и расходу).
Управни одбор оценио је као изузетно коректну сарадњу са Јасмином Иванковић,
директорком Библиотеке.

ОЦЕНА РАДА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Надзорни одбор је у току 2015. године одржао једну седницу (23.2.2015) на којој је усвојен
Извештај о финансијском пословању Библиотеке „Димитрије Туцовић“ као и Извештај Пописне
комисије за 2015. годину у следећем саставу :
Тијана Давидовац, председник
Милан Ђуровић, члан
Марина Гавриловић, члан

ЈАВНИ РАДОВИ : Пројекат који је реализован у сарадњи са Националном службом
за запошљавање у трајању ос 6 месеци (два пута по три месеца) и током кога су у нашој
установи радила лица која теже долазе до посла или технолошки вишкови. Током другог
циклуса јавних радова била су ангажована и три особе са посебним потребама . Пројекат на
коме су они ангажовани носио је назив „Дигитализација завићајне грађе и реконструкција
архива и депоа“.
РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ : Поред планираних средстава за одржавање
(која нису довољна) библиотека је захваљујући Секретаријату за културу успела да
обезбеди и додатна средства која су искоришћена за санирање и реконструкцију
инсталација на мокрим чворовима у објекту (тоалети на првом спрату и у сутерену), а
такође и за кречење ходника на истим нивоима. Поред тога замењена су два прозора –
електронска читаоница и канцеларија на стручном одељењу. Уз редовно одржавање уграђен
је апарат на улазним вратима и ремонтован већ постојечи на бочним пошто су браве због
велике фреквенције људи биле велики проблем. Такође, уређењем депоа обезбеђен је
довољан број полица за огранак у Рудовцима , у коме је такође било радова на санирању
мокраг чвора и где су потребна додатна улагања у опрему .
Средствима која су одобрена од Секретаријата за културу урађен је и ремонт лифта .
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ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА

Град

Република

Општина

Остали извори

Укупно

21,902,939.42

474,008.00

210,000.00

2,794,495.96

26,617,876.46

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2015. ГОДИНУ

Опис
ПРИХОДИ
РАСХОДИ

Плате, додаци и накнаде
запослених
Допринос за пензијско и
инвалидско осигурање
Допринос за здравствено
осигурање
Допринос за незапосленост
Исплата накнада за време
одсуствовања с посла на терет
Фондова - породиљска накнада,
боловање преко 30 дана
Накнаде трошкова за запослене превоз
Награде запосленима - јубиларне
награде
Отпремнине и помоћи
Трошкови платног промета
Енергетске услуге
електрична енергија и грејање
Комуналне услуге
Услуге комуникација
Трошкови осигурања
Службена путовања у земљи
Службена
путовања
у
иностранство
Компјутерске услуге
Услуге образов. и усаврш.
запослених
Услуге информисања
Стручне услуге
Угоститељске услуге
Репрезентација
Остале опште услуге
Услуге културе
Текуће поправке и одржав.
објекта
Текуће поправке и одржав.

Република

Град

474,008.4

Општина

21,902,939.42

210,000.00

Национална
служба за
запошљавање
636.229,02

Сопствени
приходи
2.158.266,94

474,008.4
0

9,264,047.21

0

1,111,686.00

0

479,796.00
66,784.00
0

45.403,20

1.429.576,00

334.039,96

1.062.825,00
40,000.00
2,004,267.43
2,244,324.05
126,493.64
86,875.00
6,493.00

17.251,37

22.743,07
282.036,16
230.035,00
275.306,00

0

120,000.00
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162.000,00

12.000,00
68.800,00

282.295,55
113.924,00

149.000,00
45.889,33
11.588,33
202.385,51

499.848,16
469.755,00

270.342,50
11.349,00

80.700,00

35.200,00

Укупно
26,617,876.46

опреме
Административни материјал
Материјал за усавршавање
запослених
Материјал за културу
Материјал за одржавање
хигијене
Материјал за посебне намене
Остале текуће дотације и
трансфери
Остали порези
Административна опрема
Опрема за културу
Опрема за јавну безбедност
Остала основна средства
Књиге, часописи и софтвери

86,628.60
0

28.800,00

74,984.48
49,994.00

37.036,00
106.188,46

49,500.00
826,536.00

22.981,50

0
278,762.00
0
0
2.067.677,69

273,00

УКУПНИ РАСХОДИ
УКУПНИ ПРИХОДИ
МАЊАК ПРИХОДА –
ДЕФИЦИТ
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73.967,00
23.100,78

ЈАНУАР
У четвртак, 15. јануара 2015. године у холу Библиотеке биле су отворене две изложбе:
Иконе у дуборезу Душка Радаковића и изложба графика Јелене Милићевић.
У среду, 21. јануара у сали Библиотеке била је одржана промоција књиге „Зашто
народи пропадају“ Дарена Асемоглуа и Џејмса Робинсона, а у издању ИК Клио. Гост је
био Борис Беговић, професор Правног факултета у Београду.
У понедељак, 26. јануара свечано је отворена 36. групна изложба полазника ликовне
школе „СЕЗАН“. Радови талентованих ученика били су изложени у холу Библиотеке и
могли су се видети до 10. фебруара.
Наставник ликовног Зоран Ерић који овај атеље води већ дуги низ година поклонио је
Библиотеци рад једног од полазника. Слику, која ће са зидова Библиотеке подсећати на
дугогодишњу успешну сарадњу, примила је у име Библиотеке директорка Јасмина
Иванковић.

12

ФЕБРУАР
„ABC in our library“ назив је серије радионица намењене млађим основцима, у
оквиру које, користећи електронске књиге које Библиотека поседује, ученици на
занимљив начин, кроз игру и глуму уче енглески језик. Радионици под називом
„The little red hen“ одржаној 4. фебруара присуствовали су ученици 2. разреда ОШ
„Дуле Караклајић“ у Лазаревцу. На овај начин ученике упознајемо са фондом
Библиотеке на страном језику.

13

Британске хероине у Србији у Првом светском рату / British Heroines in Serbia
during WWI назив је презентације коју смо претходне године осмислили и
представили ученицима градских основних школа, а у циљу обележавања
стогодишњице Колубарске битке.
Програм смо реализовали у сарадњи са наставницом енглеског језика Мирјаном
Јовановић.

14

У 2015. години и ученици подручних школа у Великим Црљенима, Барошевцу и Малим
Црљенима имали су прилику да одгледају презентацију и на мало другачији и
интересантнији начин усвоје знања о нашој богатој историји.

15

У четвртак, 5. фебруара у сали Библиотеке била је одржана трибина на тему „Небеска и
земаљска Србија“. Гост је био историчар Немања Девић, а програм је водио Ратко
Вукелић.

Књига драмских текстова за децу „Поклони се и
почни“ Радмиле Кнежевић, књижевнице из
Будве, представљена је лазаревачким основцима
11. фебруара у нашој Библиотеци. О ауторки, која
је и сама глумица, говорила је Ивана
Недељковић, глумица Пулс театра из Лазаревца.
Оне су, на велику радост малишана, извеле део
из представе „Две новогодишње јелке“, а деца су
имала прилику да чују и драмски текст
„Размаженко Боле“ који је награђен 1. наградом
за оригиналну радио драму за децу драмског
програма Радио Београда.

У четвртак, 12. фебруара у холу Библиотеке била је отворена самостална изложба
цртежа Радмиле Цветковић. Изложба је трајала до 28. фебруара и била је продајног
карактера.
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СПАСОЈЕ И СЛОБОДАН ВЛАЈИЋ – Укупно 10 програма током 2015. године (сваког
трећег четвртка у месецу, осим јануара и децембра). Први програм одржан је 19.
фебруара, а последњи за 2015. годину, 19. новембра.

Предавања на тему „Алергије и како их спречити“ новосадске компаније Green
solutions одржана су неколико пута у сали Библиотеке, а први пут 20. фебруара 2015.
године.
17

ПРЕДАВАЊЕ „АСЕРТИВНОСТ: заступам себе, поштујем тебе“ одржано је 23.
фебруара, а предавач је била Верица Гутаљ Живковић
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МАРТ
Отварање изложбе слика и цртежа Милета Рајшића одржано је 5. марта у холу
Библиотеке. Том приликом о Рајшићевом стваралаштву говорила је Јагода Недељковић

Вече под називом „Прича о доброј музици“ одржано је 12. марта. Гости су били Петар
Јањатовић и Светислав Тодоровић (Тоза Рабаса, члан панк групе „Звонцекова
биљежница). Том приликом представљен је рад на прикупљању материјала за ново
издање „YU ROCK enciklopedije”.

19

Промоција књиге „Источке приче“ Игора М. Ђурића одржана је 13. марта у сали
Библиотеке. О књизи је говорила Данијела Петковић. Приказан је и документарни филм
о овом месту које се налази на Косову и Метохији, а из којег аутор потиче. Поред
промоције нове књиге, аутор је говорио и о својим претходним издањима.
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ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ „Веруј, љуби и надај се“ Снежане Љ. Поповић одржана је
20. марта у сали Библиотеке.

21.марта Дечије одељење наше библиотеке прославило је свој рођендан. Драги гости
били су нам писци за децу Љиљана Дугалић и Рајко Лукач који су својим
стваралаштвом допринели ведром духу детињства. Програму је присуствовало више од
стотину ученика 3. и 4. разреда основне школе. Рођендански поклон били су њихови
ликовни радови на тему „Мој кућни љубимац“ и „Библиотека - моје чаробно
двориште“. Деца су показала своја знања и умећа, а празничну атмосферу употпуниле
су и ученице музичке школе „Марко Тајчевић“ из Лазаревца извођењем пригодних
нумера.

21

22

У понедељак, 23. марта поводом Светског дана поезије (који се иначе обележава 21.
марта) Библиотека је организовала поетско вече под називом „Поезија данас“ на којем
су учествовали песници Војислав Карановић и Драган Јовановић Данилов и књижевни
критичар Милета Аћимовић-Ивков.

У среду, 25. марта одржана је промоција часописа „Букинац“ који објављује
истоимено удружење грађана из Барошевца. Гости су били чланови уредништва
часописа, а у програму су учествовали дует гитара Срећко анђелковић и Владан
Екмешчић.

Представници Завода за заштиту природе Србије гостовали су у Библиотеци
27.марта. Стручњаци Завода говорили су о значају очувања биодиверзитета. У оквиру
„Образовног дана“ о очувању животне средине, у Библиотеци су се упоредо одвијала
два програма – едукативно предавање за ученике виших разреда основних школа и
радионице везане за свет природе у оквиру којих су деца имала прилику да чују веома
интересантне податке о природи Србије.

23

Уторак 31. марта у сали Библиотеке је одржана промоција књиге ,,Песме шапутања''
аутора Зорана Дашића Даше. О књизи је говорио рецензент и уредник Карло Астрахан.
Гости програма су били лазаревачки песник Предраг Патијаревић који је рецитовао
неколико својих песама, и група ,,Легенде'' уз пратњу оркестра РТВ ГЕM
24

АПРИЛ
У четвртак, 2.априла обележили смо Светски дан дечије књиге. Овим поводом
организовано је неколико програма на Дечијем одељењу.
 „Испричај ми бајку“ назив је радионице којом смо са малишанима
предшколског узраста прославили рођендан Ханса Кристијана Андерсена и
Светски дан дечије књиге.

 Лазаревачким основцима представила се и ИК „Одисеја“ која је обележила
десет година постојања. Изабране текстове популарних наслова ове издавачке
куће, присутним ученицима читала је глумица ПУЛС театра у Лазаревцу, Маја
Софронијевић.

25

 Још једним програмом обележили смо значајан јубилеј - 100 година од рођења
Бранка Ћопића. Поводом стогодишњице његовог рођења, уз рецитације и
одломке из романа, покушали смо да старије подсетимо, а младима откријемо
комадић Бранковог чудесног детињства. У програму су учествовали ученици
више подручних школа и ТШ “Колубара“ у Лазаревцу.

26

Обележавању Светског дана дечије књиге присуствовало је око 150 малишана
предшколског узраста, основаца и средњошколаца.

У среду, 8. априла у сали Библиотеке одржана је промоција књиге академика Василија
Крестића „Срби у Угарској 1790-1918.“. О књизи су говорили професорка Мира
Радојевић и аутор.
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Ускршње празнике обележили смо креативним радионицама одржаним 8. априла на
Дечијем одељењу. Ученици нижих разреда градских основних школа имали су прилику
да науче како да украшавају јаја „декупаж“ техником.
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У једној од радионица учествовала су деца из Боравка за смештај деце и омладине
ометене у развоју.
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На Ускрс, 12.априла, организована је традиционална Ускршња манифестација у
Рудовцима, где Библиотека има свој огранак. Дугогодишња успешна сарадња са
Спортским центром Рудовци и у 2015. години је уродила плодом. Више од сто деце и
основаца окупило се на спортском терену да би учествовало у креативној радионици
фарбања и украшавања ускршњих јаја различитим техникама.
У оквиру културно-уметничког дела програма малишанима се представио КУД „Рудар“
у Рудовцима, изведбом фолклорних игара, а на велику радост присутних организован је
и наступ мађионичара. Програм је, како и приличи, завршен избором најлепшег јајета,
и наравно, традиционалном „Туцијадом“ – такмичењем у туцању јајима. Аутори
најлепших јаја су награђени, а више од сто присутних малишана добило је пакетиће са
слаткишима.
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У четвртак, 16. априла 2015. године у сали Библиотеке одржана је конференција за
новинаре поводом почетка рада хора „Чаролија“ Леонтине Вукомановић у нашој
Библиотеци.
Две недеље након конференције, 30. априла, одржан је мини концерт Леонтине
Вукомановић и аудиција за полазнике хора „Чаролија“.
Истовремено је промовисан и Ликовни атеље Мирка Ковачевића који је тада почео са
радом у просторијама Библиотеке.
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Поводом Светског дана књиге, 23. априла, Библиотека „Димитрије Туцовић“
организовала је више културних програма од којих су два организована на Дечијем
одељењу.
За ученикe основних школа Библиотека је организовала креативну радионицу
„Бесконачни Дон Кихот“. Учествовали су ученици ОШ „Кнез Лазар“ и академски вајар
Душан Рајшић.
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Предавање за средњошколце „Сервантесов Дон Кихот као први модеран роман у
европској књижевности“ одржано је у Свечаној сали Библиотеке, а предавач је био
Корнелије Квас, ванредни професор Филолошког факултета.

У оквиру још једног програма поводом Светског дана књиге, гост библиотеке био је
Марко Видојковић који је том приликом промовисао својe најновијe књигe „Уредник“ и
„Приче с дијагнозом“. После дугих десет година од првог гостовања у Библиотеци,
Видојковић се, по својим речима, поново дружио са генијалним Лазаревчанима.
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МАЈ
У петак, 8. маја у Библиотеци су одржана два књижевна сусрета Ане Ђокић –
Понграшић. Први је био у ранијим поподневним сатима са млађом публиком за коју ова
списатељица пише интересантне и шаљиве романе. Други сусрет био је са старијом
публиком која познаје ову списатељицу по њена два романа: „Рецепти за срећу“ и
„Гордана међу врбама“.
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Дан библиотеке „Димитрије Туцовић“, 13.мај, свечано је обележен наступом најбољих
рецитатора ОШ „Дуле Караклајић“. Програмом „Негујмо српски језик“ који је
осмислио Филолошки факултет, Библиотека града Београда у сарадњи са Скупштином
града има за циљ да покаже које су најчешће грешке у изговору и како их исправити.
Овом државном пројекту прикључила се и лазаревачка библиотека. Поред бројних
одличних рецитатора који су наступили на приредби и својим правилним говором
показали лепоту поезије. Ленка Михајловић, ученица 8.разреда поменуте школе
представљала је Лазаревац на републичком такмичењу из рецитовања.
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У понедељак 18. маја у холу Библиотеке свечано је отворена Колективна изложба
ликовних радова школе цртања, сликања и вајања "Дуле Караклајић", коју води ликовни
педагог Миле Рајшић. Изложбу су отворили диркеторка библиотеке Јасмина Иванковић
и директор ОШ "Дуле Караклајић" Мирослав Давидовић. Изложба је била отворена од
18. до 23. маја.

У уторак, 19. маја у 13:00 часова у Библиотеци је одржана драмска радионица на тему
„Употреба драмског текста у раду са децом“. Ова едукативна радионица било је
упознавање са савременом драмском књижевношћу, а одржана је под вођством писца за
децу и педагога Бранка Стевановића.
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Истог дана у вечерњим сатима у сали Библиотеке била је одржана промоција књиге
„Задужбина љубави“ Љиљане Јовановић.
У четвртак, 21. маја Библиотека је угостила ученике основних школа који су својим
вршњацима одржали јавни час о позајмљеницама и туђицама у српском језику. Овај
час одржан је у склопу акције „Негујмо српски језик“ коју је подржала и Библиотека
како овим јавним часом тако и изложбом плаката.
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У среду, 27. маја у Библиотеци је отворена изложба "Јевреји Србије у Првом светском
рату". Овај догађај уприличен је у сарадњи са Јеврејским историјским музејом из
Београда. Након отварања, присутнима је одржано и пропратно предавање.
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У четвртак, 28. маја у поподневним сатима у Библиотеци је почела „Загонетна
авантура“ са Урошем Петровићем, програм намењем свима који су спремни да се
упусте у свет загонетки, тачније њиховог одгонетања. Тог дана цео Лазаревац био је пун
скривених трагова, а награда за екипу која је прва успешно решила све загонетке биле
су Урошеве књиге. И, како је сам писац рекао, просветљење.
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„Тинејџери – путеви каријере“ назив је великог пројекта Дечијег одељења чија је
реализација почела у мају и трајала до октобра. Пројекат је обухватао више различитих
креативних радионица намењених тинејџерима. Кроз неколико радионица у којима је
учествовало око 200 полазника, деца су била у прилици да усвоје и самостално изводе
нове вештине из различитих области стваралаштва и примењене уметности:
украшавање различитих предмета „декупаж“ техником, производњу декоративних
сапуна, израду торби од платна, осликавање стакла, израду лутака, букмаркера, као и да
науче да плету и хеклају.
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 „Декупаж“ радионице организоване за ученике све три градске школе од којих је
прва одржана 27. маја. Радионице је водила Катарина Орловић, уметница из
Удружења заната и уметности.
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Декупаж радионица одржана је и у огранку Библиотеке у Рудовцима 4. јуна.
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- Радионица за израду сапуна у оквиру које је тинејџерима цео поступак справљања
пренела Данка Војновић одржана је 27. маја на Дечијем одељењу .
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 Радионица за израду торби од платна одржана је 21. августа. Поступак израде
тинејџерима је пренела Марија Маринковић, уметница из Удружења заната и
уметности у Лазаревцу.
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 Радионица за осликавање стакла одржана је 9. септембра. Ликовна уметница
Татјана Војновић помогла је учесницима радионице да лако науче и ову технику.
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 Радионицу у оквиру које су 13. септембра тинејџери учили основе хеклања и
плетења водила је колегиница Дубравка Божовић.
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 Радионица за израду лутака, користећи дрвене варјаче, платно и боје одржана је
13. септембра, а полазнике је овој техници научила уметница Марија
Маринковић.
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Израђене лутке могу бити вишенаменске - ми смо их користили да означимо место у
фонду одакле смо извукли књигу коју желимо да прелистамо.

У Библиотеци су током читаве године организоване бројне посете предшколаца и деце из
вртића у оквиру којих је Дечије одељење посетило више од 200 малишана.
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Посета предшколаца (10.02.)

Вртић „Дечије царство“ (20.05.)

Посета прешколаца (04.06.)
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Посета малишана из јаслица (6.11.)

Библиотека – омиљено место најмлађих
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 Одржано је више тематских радионица са најмлађим корисницима.
Радионица за малишане из вртића - тема „Свемир“ (11. јун)
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Вртић „Дечије царство“ - „Бајка о рибару и рибици“ – илустрација бајке (28. мај)
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Вртић „Лептирић“ - тема „Мој најбољи пријатељ“
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Посета предшколаца у огранку Библиотеке у Рудовцима

И у 2015.години организоване су посете првака у Библиотеци. Више стотина деце
дружило се са нама путем радионица различитог садржаја, добило бесплатне чланске
карте и почело активно да користи наше услуге.
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ЈУН
У уторак, 2. јуна у читаоници периодике постављена је симболична документарна
изложба поводом 80 година од објављивања првог броја НИН-а.

У понедељак, 8. јуна у холу Библиотеке отворена је изложба Магдалене Саватијевић,
ученице ОШ „Диша Ђурђевић“ из Вреоца. Изложбу је свечано отворио наставник
ликовног Зоран Ерић, Магдаленин ликовни ментор
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У уторак, 9. јуна гост Библиотеке био је Гете институт из Београда чији су запослени
одржали предавање о својим активностима, а затим одржали и две радионице. Прва је
била у сали за педагоге и библиотекаре на тему „Примена компјутерских игара у
образовне сврхе“. Друга радионица одржана је на Дечијем одељењу, водили су је писац
за децу Јасминка Петровић и пропагандиста Владимир Петровић, а радионица је носила
назив „Филмска прича“.

61

62

Истог дана на Дечијем одељењу Библиотеке одржана је и једнодневна школа
фотографије Уроша Петровића. Иако познатији као писац, Урош Петровић се годинама
са великим успехом бави и уметничком фотографијом те је тог дана своје прилично
обимно знање поделио са неколицином одабраних полазника.

Исто вече, 9. јуна, у 18 часова гост Библиотеке био је добитник НИН-ове награде за
2015. годину, Филип Давид који је представио свој награђени роман „Кућа сећања и
заборава“.
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У среду, 17. јуна у холу Библиотеке отворена је 37. по реду групна изложба радова
полазника атељеа „Сезан“ из Лазаревца. Изложбу је отворио наставник ликовног Зоран
Ерић, који води атеље, а присутни су након његовог обраћања уживали у радовима који
су били изложени у холу Библиотеке.
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У петак, 19. јуна у сали Библиотеке одржано је предавање на тему „Шта је јога“.
Предавачи су били Милена Јанковић, виши физиотерапеут, Срђан Бајалица, учитељ
технике ТМ, Мирјана Стојановић, учитељ технике ТМ и Срећко Анђелковић,
практикант јоге.
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У недељу, 21. јуна на платоу испред Библиотеке одржан је јавни час јога вежби које је
одржала Милена Јанковић, виши физиотерапеут. Тиме смо допринели Светском дану
јоге који се тог дана обележавао у целом свету.
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У четвртак, 25. јуна гост библиотеке била је Јелица Грегановић која је представила
своју најновију књигу „Осмех за сваки дан“. О књизи је говорио Карло Астрахан, а
своје омиљене одломке из књиге прочитала је директорка Јасмина Иванковић.
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У суботу, 27. јуна прикључили смо се обележавању манифестације „Дани Лазаревца"
са четири програма:
У подне је на дечијем одељењу Библиотеке отворена изложба најбољих фотографија
школе Уроша Петровића (одржане у Библиотеци 9. јуна), а под називом „Артисти и
модели“.
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У 18:00 часова у сали Библиотеке одржано је предавање на тему "Српска књижевност
у Првом светском рату" на којем су говориле Ана Гвозденовић, Гордана Тимотијевић и
Данка Спасојевић које су уједно и ауторке изложбе "Велики рат и књижевност" која је
отворена након предавања у холу Библиотеке. Овај програм остварен је у сарадњи са
Народном библиотеком "Стефан Првовенчани" из Краљева
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У поподневним сатима на платоу испред Библиотеке одржан је концерт ученика МШ
„Марко Тајчевић“.
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У недељу, 28. јуна у сали Библиотеке одржана је промоција „Шљивића“, сувенира
Лазаревца чији су аутори Мирко Ковачевић и Јасмина Иванковић.
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У уторак, 30. јуна у сали Библиотеке одржан је концерт класичне музике. Наступили су
студенти Академије уметности из Новог Сада: Душица Николић на флаути и Филип
Милисављевић на клавиру. На програму су била дела Телемана, Моцарта, Пуланка,
Ибера, Тафанела.

Ликовни атеље радио је успешно сваке среде и суботе са полазницима различитог
узраста.
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ЈУЛ
3. јула на Дечијем одељењу је почела са радом летња школа енглеског језика коју је
водила професорка Нина Фуртула. Сваког уторка и петка најмлађи полазници су кроз
игру и плес учили енглески језик и дивно се забављали.
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У уторак, 7. јула у холу Библиотеке отворена је пета самостална изложба Милоша
Живковића под називом „Милош у кафићу“. Милош је корисник Дневног боравка за
децу и омладину ометену у развоју, а да се бави уметношћу велику подршку и помоћ
пружа му академски вајар и сликар Душан Рајшић, који је на отварању говорио о
сарадњи са Милошем.
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АВГУСТ
У уторак, 11. августа у Библиотеци је одржана промоција књиге „Следбеник морских
звезда“ Бориса Вукова.

У петак, 14. августа у Библиотеци је одржано поетско вече Књижевног клуба
Лазаревац чији су гости били чланови Књижевног клуба пензионера из Аранђеловца.
Програм је водила Данијела Петковић, а стихове су читали Љиљана Влаховић и Зоран
Белошевић.
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У понедељак, 24. августа у сали Библиотеке је одржано поетско вече Милована
Данојлића под називом „Обнова смисла“. Наиме, то је била својеврсна промоција
његових песама које су настале од деведесетих година претходног века до данас. Гости
су били књижевни критичар Милета Аћимовић-Ивков и песник Дарко Даничић.
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У понедељак, 20. јула на платоу испред Библиотеке одржано је прво у низу од укупно
десет читања бајки за децу, а акција је трајала месец дана (до 20. августа). Бајке су
најмлађима, сваког понедељка и среде, наизменично читале библиотекарке Драгана
Маринковић и Зорица Јоцић. Наравно, није се све завршавало само на читању већ су
деца била активно укључена тако што су након сваке прочитане бајке цртала оно што је
из управо одслушане бајке на њих оставило највећи утисак. Ова акција имала је леп
пријем код најмлађих корисника и подршку њихових родитеља, бака и дека.
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Током јула и августа сваког уторка и четвртка на Дечијем одељењу одржаване су
бесплатне радионице под називом „Пишемо причу“ намењене старијим основцима.
Радионице је водила професорка српског језика и директорка Библиотеке Јасмина
Иванковић.
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СЕПТЕМБАР
У трећој недељи септембра одржан је 27. Међународни фестивал хумора за децу у
оквиру којег је у Библиотеци, Центру за културу и основним школама на територији
Општине Лазаревац одржано на десетине ликовних, књижевних, драмских и других
програма. Учешће су узели најистакнутији савремени писци за децу у Србији.
Учествовало је и на стотине деце из лазаревачке општине, али и целе Србије.
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Током трајања фестивала, 15. и 16. Септембра, у Библиотеци је одржан и дводневни
стручни скуп библиотечких стручњака из земље и региона на тему ''Тинејџери –
захтевни корисници и библиотеке за нове генерације''. Скуп је одржан под
покровитељством Министарства културе и информисања Републике Србије и
Секретаријата за културу Града Београда.
Скупу је присуствовао велики број колега из земље и региона, а захваљујући сарадњи
са фестивалом КРОКОДОКОДИЛ имали смо и гошћу из Шведске. Сви презентовани
радови објављени су у Зборнику
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Концерт хора „Чаролија“, креативна радионица ликовног атељеа, концерт полазника
школе гитаре и гусала одржани су 18. септембра на платоу испред Библиотеке
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У недељу, 20. септембра у сали Библиотеке одржан је програм у оквиру манифестације
Дани европске баштине „Европа игра“.
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Дани европске баштине обележени су 23. септембра и на Дечијем одељењу
креативним радионицама за основце „Занати у књижевности“. Разговарали смо о
занатима у делима која су прилагођена њиховом узрасту, а затим смо се путем
осмишљених игара подсетили старих и заборављених заната. Ученици су показали
завидно знање, као и спретност у слагању осмишљених слагалица.
У оквиру практичног дела, ученицима смо припремили потребан материјал помоћу
којег су имали прилику да науче основе плетења и хеклања и на тај начин покушали да
отргнемо од заборава дивне старе вештине.
Радионице су одржане и у огранцима Библиотеке у Великим Црљенима и Рудовцима.
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У среду, 23. септембра Библиотека је учествовала у радионици одржаној за децу са
посебним потребама и децу националних мањина.

У уторак, 29. септембра у Библиотеци је одржано предавање које се бавило насиљем
над женама. Остварена је сарадња са Обреновачким женским центром и ЦЕВИТ-ом.
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ОКТОБАР
У четвртак, 1. октобра у холу Библиотеке отворена је изложба макро фотографије
Милета Зејака.
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У петак, 2. октобра у 19 часова у сали Библиотеке одржана је промоција збирке песама
"Светионик" Добривоја Гајића. Програм је водила Данијела Петковић, о књизи су поред
аутора говорили Иванка Вукић, а стихове из књиге читали Зоран Белошевић и Љиљана
Влаховић.
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Од 5. до 9. октобра у Библиотеци је одржан низ програма у оквиру Дечије недеље:
- понедељак, 5. октобар – одржана је радионица „Стварамо земљу чуда“ на којој
су израђене маске са мотивима из књиге „Алиса у Земљи чуда“, а поводом 150
година од првог објављивања овог култног романа за децу;
- у поподневним сатима истог дана одржан је концерт хора „Чаролија“ под
`диригентском палицом` Ане Радовановић;
- уторак, 6. октобар – одржано је предавање за основце под називом „Гусле за
почетнике“ које је водио др Радован Фуртула;
- истог дана на Дечијем одељењу Библиотеке одржана је радионица Школе
енглеског Fun and play за децу узраста од 3 до 5 година;
- среда, 7. октобар протекла је у знаку добродошлице ученицима првог разреда у
Библиотеку. Наиме велики број првака тог дана су по први пут постали чланови
Библиотеке;
- тог поподнева на Дечијем одељењу одржана је и ликовна радионица Ликовног
атељеа „Цртање је лако ако знаш како“ под вођством Татјане Војиновић;
- програм је тог дана завршен концертом ученика МШ „Марко Тајчевић“ под
називом „У сусрет јесени“;
- у четвртак, 8. октобра на Дечијем одељењу одржане су три велике „Чајанке за
Алису“. Гости су нам били ученици лазаревачких основних школа које је
библиотекарка Зорица Јоцић ближе упознала са овим култним књижевним делом
светске књижевности за децу уз инсерте из истоименог Дизнијевог анимираног
филма и уз кратак костимиран драмски приказ одломака из „Алисе“ који су
ученици сами одиграли пред својим другарима из одељења. Како ни огранци
Библиотеке не би били запостављени, а пошто се ова радионица показала
занимљивом за децу, исте чајанке уприличене су наредног дана у Рудовцима и
Великим Црљенима;
- у петак, 9. октобра, Дечију недељу смо привели крају једним часом историје
који је за лазаревачке основце у свечаној сали одржао колега и историчар Ратко
Вукелић. Тема је била „Напад на Србију 1915. године“;
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-

обележавање Дечије недеље завршили смо музиком. Наиме, Срећко Анђелковић,
уметник на гитари који у Библиотеци води Школу гитаре, у сали Библиотеке је
то вече одржао предавање „Гитара за почетнике“.
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У петак, 16.10. одржана је још једна у низу радионица у сарадњи са ЦЕВИТ-ом за децу
са посебним потребама и децу националних мањина..
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У петак, 30. октобра у сали Библиотеке одржан је први званичан концерт полазника
Школе гитаре коју води Срећко Анђелковић.
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НОВЕМБАР
У уторак, 3. новембра у Библиотеци је одржано вече под називом „Дани српске
културе“ у сарадњи са Српским националним савјетом из Црне Горе и њиховом
Књижевном задругом која се бави издавачком делатношћу.
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У петак, 6. новембра у холу Библиотеке отворена је тактилна изложба Спомен збирке
Павла Бељанског из Новог Сада под називом "Додирни и осети". Посетиоци изложбе
могли су да виде десет уметничких дела из колекције Бељанског.
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У уторак, 10. новембра у сали Библиотеке одржана је трибина на тему „Мисли,
информације и кодови душе“ поводом изласка књиге „Мислим – исцељивање
информацијама“ Светозара Радишића. Програм је водила Јасмина Иванковић.

У уторак, 10. новембра у сали Библиотеке одржано је гусларско дружење чланова
гусларског друштва „Владислав Петковић Дис“ из Лазаревца.
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У читаоници Фонда уметности Библиотеке града Београда 10. и 11. децембра
2015. одржана је међународна конференција „Услуга по мери корисника 21. века:
употреба ИКТ у библиотекама“. Основни циљ Конференције био је да се укаже на
могућу употребу доступних технологија и производа на основу којих је могуће
пружање додатних услуга корисницима библиотека уз максималну
рационализацију коришћења постојећих и заједничког планирања будућих
ресурса. Колегиница Милица Матијевић представила је нашу Библиотеку на овом
скупу.

У четвртак, 12. новембра у сали Библиотеке одржана је промоција издања „Гласа
цркве“
капиталне вредности „ДОСТОЈЕВСКИ У РУКАМА БОГА ЖИВОГА“. О књигама је
говорио уредник и издавач протођакон др Љубомир Ранковић.
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У суботу, 14. новембра у сали Библиотеке додељене су награде на наградном
књижевном конкурсу за најбољу необјављену песму о љубави и вину "Од срца земље
до мог срца". На конкурс се јавило 16 аутора са 29 радова. Жири у саставу Андреј Јелић
Мариоков, Љиљана Пакић и Зоран Белошевић је одабрао три најбоље песме. Прву
награду је освојила песма ВЕЛИКЕ И МАЛЕ ИЗБЕ, аутора Милоја Дончића из Ниша.
Друга награда припала је песми ХИМНА ВИНОГРАДАРА, ауторке из Београда
Љиљане Нинковић Мргић а трећу је освојила песма ВИНСКА ЈУТРА Марка
Поропатића из Београда. Награде су уручене победницима у предпрограму "Фестивала
српских вина" који је одржан у суботу 14. новембра 2015. у 11:00 у библиотеци
"Димитрије Туцовић" у Лазаревцу, а првонаграђену песму је на "Фестивалу српских
вина" прочитала глумица Јелена Гавриловић.
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Библиотека „Петко Славејков“ из Великог Трнова у Бугарској, била је домаћин 14.
међународној научној конференцији Библиотеке – читање- комуникације која је,
у организацији ове библиотеке, Великотрновског универзитета „Св. Кирило и
Методије“ и Асоцијације универзитетских библиотека, одржана 17. и 18. новембра.
На Конференцији је, као гост из иностранства, учествовала и наша колегиница
Милица Матијевић.

У среду, 18. новембра у сали Библиотеке одржано је предавање о безбедности на
интернету у сарадњи са фондацијом „Тијана Јурић“.
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У понедељак, 23. новембра у сали Библиотеке одржана је промоција књиге „Атоми
душе“ Теодоре Достојевске, ученице ОШ „Кнез Лазар“ из Лазаревца.

114

У четвртак, 26. новембра у сали Библиотеке одржано је предавање др Светлане Гоге
Костић и промоција њене три књиге.
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У петак, 27. новембра одржано је поетско вече Клуба књижевника из Лазаревца са
гостима, члановима књижевног клуба из Аранђеловца.
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ДЕЦЕМБАР
У понедељак, 7. децембра у Библиотеци је организовано добровољно давање крви у
сарадњи са спортским удружењем „Ја се бавим спортом, а ти?“.

У уторак, 8. децембра у сали Библиотеке представљена је књига „Живојин Мишић:
Сувоборски змај“ аутора Милоша Смиљанића. Програм је организован у оквиру
манифестације обележавања дана Колубарске битке. Одломке из књиге читали су
лазаревачки глумци Јелена Гавриловић и Александар Трмчић.
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У среду, 9. децембра гошће Библиотеке биле су песникиње Виолета Јовић и Елизабета
Георгиев у оквиру програма „Волим поезију“ осмишљеног за најбоље рецитаторе и оне
који то намеравају да постану.
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У четвртак, 10. децембра у сали Библиотеке одржана је промоција романа „Љубав је
победила“ завичајне ауторке Милеве Станковић. У програму су, поред ауторке,
учествовали Радован Бели Марковић и Милутин Лујо Данојлић као и млади рецитатори
који су читали одломке из романа.
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У оквиру манифестације "Дани Колубарске битке" у петак, 11. децембра у сали
Библиотеке одржана je промоција књиге "Срби 1903 - 1914: Историја идеја" коју је
приредио Милош Ковић. О књизи су говорили Ратко Вукелић и професор Александар
Животић. Иначе, ово дело је први део трилогије која ће бити објављена у едицији Полис
издавачке куће CLIO. Одговоре на многа питања која се тичу овог периода у овој
трилогији даће низ водећих српских историчара, филозофа, историчара уметности и
књижевности, антрополога, социолога и других научника и академика.
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У суботу, 12. децембра у холу Библиотеке отворена је изложба"Ваљево 1914-15. Град
болница". Аутори изложбе су др Владимир Кривошејев и Драгана Лазаревић Илић из
Народног музеја Ваљево. Програм је одржан као део манифестације "Дани Колубарске
битке".
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У недељу, 13. децембра у сали Библиотеке, уз сарадњу Туристичке организације
Лазаревца, одржано је поетско вече клуба љубитеља уметности из Лазаревца. Музичка
подршка били су чланови Школе гитаре Ернот Хусеиновић и Перо Бјековић, Сунчица
Стефановић СРНМ која је отпевала неколико изворних народних песама и Петар
Влаховић који је одсвирао нумеру на гуслама. Поред тога што су чланови клуба читали
своју поезију, Данијела Петковић, која је водила програм, подсетила је присутне и на
песнике који су учествовали у Великом рату читајући њихове најпознатије стихове. Ово
поетско-музичко вече је још један леп начин да се подсетимо Великог рата и значаја
нашег краја у биткама које су се током њега водиле.
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У уторак, 15. децембра у сали Библиотеке одржано је предавање „Ваљево 1914-15.
Град болница". Говорио је др Владимир Кривошејев, директор Народног музеја Ваљево
и аутор истоимене изложбе. Након његовог излагања приказан је истоимени филм. И
предавање и филм били су едукативни и занимљиви, а посетиоци су сазнали нешто
више о значају свог завичаја у Великом рату.
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У среду, 16. децембра у Библиотеци је одржана промоција књиге „Урнебесна физика“.
Бранко Стевановић и Драгослав Пауновић показали су деци да ни књиге ни физика не
морају да буду застрашујући, већ забавни колико и поучни.
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У среду, 16. децембра Библиотека „Димитрије Туцовић“ гостовала је у Народној
Библиотеци Зворник и том приликом представила неке од својих многобројних
активности. Овога пута представили смо Школу гитаре, а у име лазаревачких песника
своју поезију говорио је Предраг Патијаревић.
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У понедељак и уторак, 21. и 22. децембра, у сали Библиотеке одржана су два концерта
класичне музике. Првог дана наступили су студенти музичких универзитета Србије, а
други дан су своје умеће показали ученици МШ „Марко Тајчевић“.
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У уторак, 22. децембра запослени у Библиотеци присуствовали су акредитованом
стручном предавању на тему дигитализације библиотечког материјала. Предавање су
одржали др Богдан Трифуновић и Александар Вукајловић из Градске библиотеке
„Власдислав Петковић Дис“ из Чачка.
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У среду, 23. децембра у сали Библиотеке одржана је промоција књиге „Историја
дубровачке књижевности“ професорке Злате Бојовић. Поред ауторке промоцији су
присуствовали Драган Лакићевић, директор и уредник Српске књижевне задруге и
Нина Новићевић, управника СКЗ.
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У среду, 23. децембра на Дечијем одељењу библиотеке одржана је новогодишња
радионица у сарадњи са Центром за боравак деце и омладине ометене у развоју. Сви
смо се лепо забавили и направили честитке које красе зид Дечијег одељења.
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23. децембра, у Библиотеци "Влада Аксентијевић" у Обреновцу, одржан је стручни
скуп Сусрети београдских библиотекара. Тема је била "Општинске библиотеке као
културни центри локалних средина". На скупу је представљено 14 примера успешне
праксе из свих београдских општинских библиотека. Нашу Библиотеку представљале
су директорка Јасмина Иванковић и колегиница Милица Матијевић. Организацију
скупа је подржао Секретаријат за културу града Београда.
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У петак, 25. децембра у сали Библиотеке одржано је поетско вече песникиње Ане
Никвул. У програму су учествовали и полазници наше Школе гитаре. Стихове су читале
Данијела Петковић и Љиљана Влаховић.
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У петак, 25 децембра након књижевне вечери Ане Никвул, у сали Библиотеке одржан је
новогодишњи концерт полазника Школе гитаре. Овом приликом су показали колико су
научили за кратко време колико школа постоји, а посетиоци су њихов труд и
музицирање наградили великим аплаузом.
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У суботу, 26. децембра у сали Библиотеке одржана је додела награда најбољим
спортистима Лазаревца коју је организовало удружење „Ја се бавим спортом, а ти?“.
Ово нам је друго заједничко дружење и надамо се да ће полако прећи у традицију.
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У понедељак, 28. децембра Библиотека је доделила награде најактивнијим читаоцима у
2015. години. У програму је учествовао хор „Чаролија“.
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У уторак, 29. децембра одржана је Новогодишња приредба школице енглеског језика
Play english.
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У среду, 30. децембра на Дечијем одељењу Библиотеке одржан је програм обележавања
још једног јубилеја "Рођенданска журка Пипи Дуге Чарапе" поводом 70 година од првог
издања овог култног романа за децу.
Учесници програма били су ученици 3.разреда ОШ „Дуле Караклајић“ у Лазаревцу.
Разговарали смо о роману, глумили смо, а на крају смо се, као на правој рођенданској
журки, засладили тортом.
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У среду, 30. децембра у холу Библиотеке отворена је Новогодишња изложба радова
полазника Ликовног атељеа.
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Такође у среду, 30. децембра у Библиотеци је одржан Новогодишњи концерт ученика
МШ „Марко Тајчевић“.
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Среда, 30. децембар било је вече када су полазници курсева и остали редовни
сарадници Библиотеке одлучили да одрже своје последње састанке у 2015. години, тако
да је Новогодишње поетско вече тог дана одржало и Удружење љубитеља уметности из
Лазаревца.
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Тиме се програмска активност за 2015. годину завршила.
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