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ОСТВАРЕЊЕ ПРОГРАМА У 2010. ГОДИНИ 
 
 
 
                         
  Библиотека, да би адекватно остварила своје функције, мора бити просторно, 
материјално и кадровски опремљена у стандарду својих активности. Недостатак простора 
и кадра у 2010-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 123.639 примерка, односно 44.619 наслова, 
од којих књига за децу има 26.719 примерака или 8.234 наслова. У овај број нису ушле 
књиге набављене откупом оснивача (крај 2010.године) 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. 
 Од ове године се посебно инвентаришу публикације у завичајној збирци и има их 
укупно 244 примерка, то јест 181 наслов; од тога за децу 13 наслова у 18 примерака.  
  

Расходовано је 732 примерка и то: 
- редовним отписом оштећених књига: у Лазаревцу 301 примерак за одрасле и 223 

примерка из фонда за децу, а у огранку Велики Црљени 172 примерка из фонда 
за одрасле и 36 примерка из фонда за децу.  
 

Највише је расходовано књига из групе 8 (домаћа и страна књижевност), а следе 
књиге из група 0, 9, 3, 7, 6, 5, 2 и 1. 

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

свакодневно поправљамо. У 2010. је поправљено 3.503 примерка, од тога 184 примерка у 
огранку Рудовци и 210 у огранку Велики Црљени. Део фонда је измештен у ненаменски 
простор у једној просторији Центра за културу Лазаревац, а Библиотека и 2010. годину 
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завршава у скученом простору где више нема места ни за књиге ни за читаоце и друге 
кориснике, а све мање и за стручне раднике.   
 

       НАБАВКА НОВИХ КЊИГА је реализована средствима од оснивача, од корисника 
(чланарина), поклоном и разменом. 

      Набављено је, инвентарисано и стручно обрађено 7.748 (4.000  наслова) и то:  
- 5.741 књига (3.142 наслова) средствима оснивача (набавка из 2009/2010.-I део); 
- 269 књига (73 наслова) средствима Библиотеке (чланарина) тј. набављане су књиге 

завичајних аутора, књиге које су представљене на програмима а није их било у 
понуди и књиге из ранијег периода које су тражене;  

- 1.738 књига (785 наслова) средствима дародаваца (МК, издавачи и појединци): МК = 
688 примерака (165 наслова), а остали 1.050 примерака (620 наслова). 

    Набавка је за 1.074 књиге већа у односу на 2009. годину. 
 
   У протеклој години је набављано 20 наслова односно 1.115 примерака дневних 

новина тј. 1.000 бројева; од тога је поклон 41 примерак, а све остало је куповина 
сопственим средствима – 959 примерака. 

   Библиотека је располагала са 70 наслова часописа у 292 примерка тј. 255 бројева, од 
којих је 22 примерка купљено сопственим средствима, а остали примерци су откуп 
оснивача. 

  Набављано је и 5 наслова недељних новина, 245 примерака укупно; 2 наслова 
двонедељних издања (48 примерака) док је месечних издања било 5 наслова или 60 
примерака.  

 
   Набављено је 11 наслова часописа за децу у 202 примерка тј. 112 бројева, што није 

довољно, али је резултат понуде издања дечје штампе. Од тога је поклоњено 16 бројева у 
18 примерака. Значајно је што се толики број књига и часописа добија средствима 
оснивача.  

 У структури набавке највише је књига из групе 8 = 4.855 или 63%, док 37% чине 
књиге из других група (0, 7, 9, ... 2). Набавка књига за децу је 28%  и мања је у односу на 
2009. годину, а набављен је 2.151 примерак односно 827 наслова књига за децу.  

 
Све приновљене публикације су стручно обрађене, каталози ажурирани са 1.788 

нових листића, урађено је 9.806 нових карата књига. У базу података БИСИС-а унето је и 
инвентарисано 7.748 примерака (4.000 наслова) новонабављених књига, а ручно је урађено 
920 примерака за огранке. Иначе, формирано је 21.246 нових записа преузето из базе БГБ-а 
– 17.426 записа (унос и инвентарисање), а креирано 3.820 нових записа јер их није било у 
бази БГБ-а. Настављен је унос старог фонда књижевности, а на крају 2010. године стање у 
електронској бази износи = 63.508 примерака и 36.866 записа. 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 0,12 књига по становнику или 1,3 књига по читаоцу, мада 
Библиотека има добар однос књига / становник, али ће се то знатно променити отписом 
неактуелних књига у ревизији због пресељења.   
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БРОЈ ЧИТАЛАЦА активних у 2010. години је 5.905 са следећом структуром: 
 
-читаоци до 14 година ........................ 3.128 
-ученици средњих школа....................    753 
-студенти...............................................   258 
-запослени............................................ 1.241 
-остали.................................................... 525 
    
  Број чланова је, у односу на 2009. годину већи за 437 чланова и већи је од очекиваног 

у оваквим условима, а да није било колективног чланства.  
  У дечјем одељењу је било 1.503 уписаних, а у заједничким огранцима 894.  
  У Библиотеку је учлањено 10% 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 5.905 редовно уписаних чланова књиге, публикације и друге услуге Библиотеке 
користио је 59.081 корисник услуга.    

   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 укупних посета Библиотеци је износио 90.656, од тога деца 35.231, а одрасли 
55.425 што говори да су деца долазила 11 пута просечно, а одрасли читаоци 17 пута за 
годину дана. Од укупног броја посета само у читаоници је било 30.071, а посета 
Библиотеци само због новина и часописа је било 8.155.  

 
     ИЗДАТО је НА ЧИТАЊЕ 186.662 књиге и 35.460 примерка новина, часописа и 

других периодичних издања, а деца су прочитала 2.646 примерака часописа. Деци је издато 
на читање 57.617 публикација, а одраслима 129.055; од тога је у заједничким огранцима 
издато на читање 15.577 публикација, док је у читаоници коришћено 33.607 публикација, 
што значи да је издато на читање укупно 220.279 књига и других публикација. Сваки 
корисник годишње је просечно користио 4 публикације, а сваки читалац (члан Библиотеке) 
= 30 публикација, односно дете – члан око 18 публикација или 2,5 месечно, а одрасли 1,5 
публикацију месечно.  Највише се чита страна књижевност, па домаћа и књиге из група 0, 
7, 9, 1, 3, 5 ... Преко три стотине корисника је користило систем резервације књига. 

 Током целе године је функционисао систем међубиблиотечке позајмице за одређене 
наслове, тачније извршено је 17 позајмица. 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 2010. години су приоритет имали 
програми у огранцима како би анимирали грађане из тих МЗ и ради децентрализације 
културних програма.  

    У 2010. години је остварено 164 програма различитог садржаја, од тога 49 за 
Фестивал хумора за децу, са више од 100 еминентних учесника (писци, глумци, 
теоретичари, библиотекари...) и преко 10.000 учесника у програмима. Преглед остварених 
програма и фестивалски билтени су саставни део овог извештаја (у прилогу). 
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ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 
Библиотека је у 2010. години била издавач:  
 
Публикације – 4 
Програма – 1 
Билтена – 4 
Плаката – 59 
Каталога – 9 
Билборда – 2  
  

     У 2010. години Библиотека је КАДРОВСКУ структуру увећала једним радником – 
библиотекар. Све послове је обавило 15 запослених, а 11 стручних радника је просечно 
радило са: 11.240 књига, 537 читалаца или 5.371 корисником, 20.025 публикација издатих 
на коришћење и 3.224 примерака новина и часописа, 704 новонабављене књиге; или 
организовали су по 15 програма, урадили по 163 каталошка листића, 891 картом књиге 
односно 1.931 записом 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 (7) и 
Републици Српској (1), у БиХ (2) и у Црној Гори (2), 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 електронске записе и Интернет као и за ОЦЛЦ и 
дигитализацију у БГБ. Два радника су учествовала на међународној конференцији 
библиотекара на Филолошком факултету. Директор Библиотеке је добио престижну 
награду „Марија Илић Агапова“ као најбољи библиотекар у Београду за 2009. годину.    
 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.  
Библиотека је успешно организовала два научна скупа и то један са темом 

„Библиотекар – струка и професија – стручно усавршавање библиотекара“ (Врујци, јун 
2010.), а други на Фестивалу хумора за децу са дечјим одељењима из 20 библиотека са 
темом ''Рад са најмлађима у дечјим одељењима јавних библиотека“ и радионицом „Како се 
пише драмски текст“. 
 Библиотека је редовно достављала све потребне податке надлежним службама у 
граду и Републици, а у извештајној години је било 596.826 услуга уз цену од 27,63 динара 
по услузи.  

Библиотека је у 2010. 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 

набавку опреме за нову зграду у износу од 4.000.000,00 динара. Средствима оснивача је 
обављено и инвестиционо одржавање простора и опреме и урађен је натпис за нову зграду 
у износу од 203.898,00 динара.    

Средствима ГОЛ-а је извршена набавка намештаја у износу од 2.401.681,00 динара, као 
и рачунарска мрежа до одређених нивоа у новој згради у износу од 129.245,00 динара. 

     Библиотека је из својих средстава вршила низ поправки и сервиса опреме, 
делимичну замену расветних тела и водоинсталационе мреже, као и одржавање возила и 
регистрацију истог. Све набавке су извршене у складу са Законом о јавним набавкама.  



 5 

   
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“, „Регионалне новине“, а више прилога је било и у листовима „Данас“, „Српски 
глас“, „24 сата“ и „Политика“. Посебно је пажљиво испраћен програм 22. Фестивала 
хумора за децу на више локалних телевизија у Србији и окружењу. 

Зграда за библиотеку је опремљена ¾ намештајем, али још нису отклоњени сви 
недостаци из друге фазе радова и није извршена примопредаја на релацији ГОЛ – Градска 
управа – Библиотека. Све нејасноће и даље опремање простора као и успостављање 
телефонске мреже се очекује у наредном периоду, како би Библиотека, коначно, сместила 
своје фондове по стандардима и започела нови период пословања у адекватним условима. 
У 2011. години пресељење Библиотеке, уз потребну опрему, мора бити приоритетан 
задатак свих структура у општини и граду Београду, јер ова Библиотека својим 
активностима и оствареним резултатима оправдава такав ангажман, а нарочито запослени 
у истој уз просечну зараду од 46.059,43 бруто односно 33.074,15 нето.  

 
 

                                                                                                                   
Фебруар, 2011.                                                   Библиотека „Димитрије Туцовић“ 
                                                                           
                                                                               __________________________ 

                   директор,  Радмила Булатовић                                                                          
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