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ОСТВАРЕЊЕ ПРОГРАМА У 2009. ГОДИНИ 
 
 

Библиотекама не пристаје атрактивност. 
 Библиотеке су ученима култна места, а неукима мртво море. 

 
Миро Вуксановић 

 
 
                         
  Библиотека, да би адекватно остварила своје функције, мора бити просторно, 
материјално и кадровски опремљена у стандарду својих активности. Недостатак 
простора и кадра у 2009.-ој години је ограничавао све функције ове Библиотеке, па 
је остварење програма било условљено тим стањем. Ипак: 
 
  БИБЛИОТЕЧКА МРЕЖА је функционисала без промена: одељење за децу и 
одрасле у Лазаревцу, два самостална и два заједничка огранка у месним заједницама 
(школе). 
 
  КЊИЖНИ ФОНД на крају године броји 117 955 примерка, односно 40 621 
наслова, од којих књига за децу има 24 809 примерака или 7 668 наслова. У овај број 
нису ушле књиге набављене откупом оснивача (2. део 2009.) јер те књиге тек стижу 
у Библиотеку. У књижном фонду има највише књига из домаће и стране 
књижевности (група 8), а следе групе 9, 3, 7, 0, 1, 6, 2 и 5. Фонд књига у дечјем 
одељењу још није достигао важећи стандард из разлога што понуда књига за децу не 
прати потребе или комисија на нивоу града не набавља све објављене књиге за децу 
и стога што се књиге у дечјем одељењу брже хабају и стално отписују. 
  

Расходовано је 1 073 примерка и то: 
- редовним отписом оштећених књига: у Лазаревцу 374 примерка, а у 

огранку Велики Црљени 25 примерака из фонда за одрасле и 626 примерака 
из фонда за децу 
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Највише је расходовано књига из групе 8 (домаћа и страна књижевност), а 
следе књиге из група 9, 7, 3, 6 и 1. 

 
Књиге су све неквалитетније урађене, брзо се амортизују и велики број још 

увек свакодневно поправљамо. У 2009. је поправљено 1546 књига у Лазаревцу и 158 
књига у огранку Рудовци. Део фонда је као неактуелан смештен у привремени 
ненаменски ''депо'' у једној просторији Центра за културу, како би ослободили место 
за нове књиге, али ни то није довољно као што су и нова премештања фонда само 
делимично решила проблем, јер више нема места за књиге, смањује се и читаонички 
простор у Лазаревцу.  
 

       НАБАВКА НОВИХ КЊИГА је реализована средствима од оснивача, од 
корисника (чланарина), поклоном, разменом и провизијом са продајних изложби 
књига. 

      Набављено је, инвентарисано и стручно обрађено 6 674 (2 675  наслова) и то:  
- 4 453 књиге (2 155 наслова) средствима оснивача (набавка из 2008. други део и 

2009. први део); 
- 234 књига (34 наслова) средствима Библиотеке (чланарина, продајне изложбе); 

тј. набављане су књиге завичајних аутора и књиге које су представљене на 
програмима а није их било у понуди.  

- 1987 књига (486 наслова) средствима дародаваца (МК, издавачи и појединци): 
МК= 1 260 примерака (194 наслова), а остали 493 примерка (258 наслова) 

    Набавка је за 347 књига мања у односу на 2008. годину. 
 
   У протеклој години је набављано 14 наслова односно 1 030 примерака дневних 

новина тј. 875 бројева; од тога је поклон 225 примерака, а све остало је куповина 
сопственим средствима – 805 примерака. 

   Библиотека је располагала са 88 наслова часописа у 392 примерка тј. 219 
бројева, од којих је 39 примерака добијено поклоном или купљено сопственим 
средствима, а остали примерци су откуп оснивача. 

  Набављано је и 4 наслова недељних новина, 197 примерака укупно; 3 наслова 
двонедељних издања (72 примерка) док је месечних издања било 4 наслова или 48 
примерака.  

 
   Набављено је 14 наслова часописа за децу у 223 примерка тј. 113 бројева, што 

није довољно, али је резултат понуде издања дечје штампе. Од тога је поклоњено 12 
бројева у 22 примерка. Значајно је што се толики број књига добија средствима 
оснивача. 

 У структури набавке највише је књига из групе 8 = 4 304 или 64%, док 36% 
чине књиге из других група (0, 7, 9, ... 2). Набавка књига за децу је 34%  што је три 
пута више у односу на 2008. годину, и  битно је што је набављено 2 279 примерака 
односно 557 наслова, јер, деца су основ читаности.  

 
Све приновљене публикације су стручно обрађене, каталози ажурирани са  

2 845 нових листића, урађено 7 864 нових карата књига. У базу података БИСИС-а 
унето је и инвентарисано 6 409 примерака новонабављених књига, а ручно је 
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урађено 265 примерака јер их није било у бази БГБ-а. Иначе, формирано је 15 620 
нових записа; у базу је унет цео фонд за децу у Лазаревцу (сликовнице су у раду), 
све стручне групе и започет је унос књижевности. Каталошки листићи се раде за 
приновљене књиге у огранцима и то за ауторски (Рудовци) а ауторски и на наслов у 
огранку Велики Црљени. 
 

       И поред знатно већих средстава оснивача за набавку књига и сопстваних 
издвајања за те намене, набавка износи 0,10 књига по становнику или 1,2 књига по 
читаоцу, мада Библиотека има добар однос књига / становник, али ће се то знатно 
променити отписом неактуелних књига у наредном периоду.  

 
 
    БРОЈ ЧИТАЛАЦА активних у 2009. години је 5 468 са следећом структуром: 
 
-читаоци до 14 година ........................ 2 851 
-ученици средњих школа....................    915 
-студенти...............................................   304 
-запослени............................................ 1 196 
-остали.....................................................202 
    
  Број чланова је, у односу на 2008. годину већи за 88 чланова, али је знатно већи 

од очекиваног у оваквим условима а да није било колективног чланства. 
  У дечјем одељењу је било 1 370 уписаних, а у заједничким огранцима 813.  
  У Библиотеку је учлањено 9% становника, а библиотечке услуге користе многи 

који нису чланови Библиотеке. Постоји знатан број такозваних пасивних чланова 
који повремено користе фонд и књиге задржавају преко рока.    

    На број чланова  утиче више чинилаца међу којима је селективна набавка (не 
повлађује се просечним захтевима) и изузетно неадекватни услови у којима 
Библиотека послује. Како број чланова иначе у библиотекама стагнира ми смо 
задовољни нашим резултатом. 

   Уз 5 468 редовно уписаних чланова, књиге и друге публикације користи 
најмање још ⅓ тог броја, па је стварни број корисника много већи.  

   Чињеница је да књиге задужене на једну чланску карту просечно чита најмање 
троје људи, а кад је реч о школској лектири тај број је много већи.  

   Број посета Библиотеци је износио 61 366, од тога деца 26 050, а одрасли  
35 316 што говори да су деца долазила 9 пута просечно а одрасли 12,62 пута за 
годину дана. Од укупног броја посета само у читаоници је било 7 548, а посета 
Библиотеци само због новина и часописа је било 5 159.  

    Разлоге за мањи број деце чланова и посета треба тражити у неадекватном 
простору и немогућности педагошког рада са најмлађим читаоцима. 

 
     ИЗДАТО је НА ЧИТАЊЕ 108 556  књига и 19 200 примерка новина, 14 702 

примерка  часописа и других периодичних издања, а деца су прочитала 2 392 
примерка часописа.  Деци је издато на читање 49 879 публикација, а одраслима 58 
677; од тога је у заједничким огранцима издато на читање 16 526 публикација, док је 
у читаоници коришћено 6 584 публикације. Сваки корисник годишње просечно 
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узима 19 публикација, што је условно јер се односи и на већи број приручника који 
се користе чешће и само за одређене информације. Највише се чита страна 
књижевност, па домаћа и књиге из група 0, 7, 9, 1, 3, 5 ... Преко две стотине 
корисника је користило систем резервације књига. 

 Током целе године је функционисао систем међубиблиотечке позајмице за 
одређене наслове. Сви нередовни читаоци су више пута опоменути да врате књиге, а 
спроведено је и неколико акција како би се „заборавни“ читаоци анимирали, али 
невраћање књига је стални проблем.  

 
      КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНА ДЕЛАТНОСТ је значајна активност Библиотеке. 

Све је подређено потребама уметничког чина и догађања.  
    У 2009. години је био 191 програм различитог садржаја, од тога 67 за Фестивал 

хумора за децу, са више од 100 еминентних учесника (писци, глумци, теоретичари, 
библиотекари...). Преглед остварених програма и фестивалски билтени су саставни 
део овог извештаја (у прилогу). 

 
ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 

Библиотека је у 2009. години била издавач:  
 
Публикације – 2 
Програма – 1 
Билтена – 3 
Плаката – 63 
Каталога – 11 
Билборда – 2  
  

     КАДРОВСКИХ промена није било. Један волонтер је обавио стаж и положио 
стручни испит за библиотекара (сарадња са Националном службом за 
запошљавање). Све послове је обавило 14 запослених, а 10 стручних радника је 
просечно радило са: 11 795 књига, 547 корисника, 10 860 публикација издатих на 
коришћење и 3 390 новина и часописа, 667 новонабављене књиге; или организовали 
су по 19 програма, урадили по 285 каталошких листића, 736 карата књига односно 1 
562 записа у електронској бази, увећавали завичајну збирку, дизајнирали и 
актуелизовали веб сајт, припремали и пружали информације, обезбеђивали 
међубиблиотечку позајмицу и размену, учествовали на стручним скуповима у 
Србији (10) и Републици Српској (2), у Хрватској (1), у БиХ (1), у Бугарској (1) и у 
Црној Гори (1), а два запослена су успешно радила у више комисија и стручних тела 
од општинског, републичког нивоа и међународног нивоа. Четири радника су ишла 
на обуку за УДК и Интернет у Библиотеци града Београда. 
 Стручни радник из огранка Рудовци је једном месечно носио књиге у Основну 
школу као својеврстан вид покретне службе. 
 

 
Редовно се утврђује стање у фондовима, издвајају примерци за отпис или 

поправку.  
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Библиотека је успешно организовала два научна скупа и то један са темом 
„Библиотекар – струка и професија – заштита библиотечке грађе“ (Врујци, јун 
2009.), а други на Фестивалу хумора за децу са дечјим одељењима из 20 библиотека 
са темом ''Најуспешнији пројекти дечјих одељења у библиотекама''. 
 Библиотека је редовно достављала све потребне податке надлежним службама 
у граду и Републици, радно обележила 60 година постојања уз адекватне програме, 
билборд, плакат и пригодну коверту. 

Библиотека је у 2009. години била доступна читаоцима 153 сата недељно 
(Лазаревац 66, Велики Црљени 35, три огранка по 14 сати).  
 

 
     НАБАВКА ОПРЕМЕ:    
 
     Оснивач (СГБ) је обезбедио лиценцу за оперативне системе за рад на 

рачунарима и израду Пројекта за опремање нове зграде за Библиотеку. Других 
набавки у 2009. години није било. 

     Библиотека је из својих средстава вршила инвестиционе поправке постојеће 
опреме, делимичну замену расветних тела и водоинсталационе мреже, а урађена су 
и метална врата за огранак у Рудовцима. Извршен је сервис вентилационог система 
и редовно одржавање опреме. Све набавке су извршене у складу са Законом о 
јавним набавкама.  

    Све потребне радње одржавања возила као и регистрацију и осигурање истог, 
Библиотека је обавила из сопствених средстава. 

   
Медији су редовно у току године пратили све активности библиотеке. У 

протеклој години било је више од 80 прилога на локалној ТВ ГЕМ, K ТВ и Радио 
Лазаревцу; неколико прилога на РТС и ТВ Студио Б. Активности Библиотеке је 
редовно пратио лист „Колубара“, а више прилога је било и у листу „Лазаревачке 
новости“. Посебно је пажљиво испраћен програм 21. Фестивала хумора за децу на 
више локалних телевизија у Србији и окружењу. 

      Библиотека има стални проблем малог и неадекватног простора. Зграда за 
Библиотеку је грађевински урађена и предстоји још неколико мањих интервенција 
на истој. Градска општина Лазаревац је започела уређење дворишта уз договор са 
библиотеком и радови ће бити настављени чим дозволе временски услови. Град 
Београд и ГОЛ су удружили средства (4 000 000+4 000 000 динара) и очекујемо да се 
до маја 2010. године опреми простор за децу и сала за програме. Опремање осталог 
простора би морало да се заврши до краја 2010. године, јер то очекују грађани, а 
заслужује Библиотека својим резултатима. Стога очекујемо да надлежни нађу 
начина и у овој години обаве овако важан посао на ''ползу читавог читалачког 
народа'' и иних корисника услуга Библиотеке. 

 
                                                                                                                   
Фебруар, 2010.                                                 Библиотека „Димитрије Туцовић“ 
                                                                           
                                                                      __________________________ 

                   директор,  Радмила Булатовић                                                                          
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