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  Остварење програма у 2011. години је било условљено пресељењем Библиотеке у 
нови простор. Библиотека је (напокон) преселила своје фондове по утврђеном плану, 
распоредила их у складу са стандардима, потребама и могућностима, организовала рад у 
новим условима и свом простору први пут од оснивања. Пресељење Библиотеке са свим 
неопходним и пратећим пословима је био захтеван, тежак и одговоран посао који су 
библиотекари обављали сопственим снагама без додатних средстава оснивача. Библиотека 
је испоштовала донети програм и сукцесивно пресељавала фондове од јануара до августа 
2011. године када је почела са радом у новим условима.  

Библиотека је почетком године пописала све недостатке у згради и око исте, па их 
проследила инвеститору, извођачу радова и председнику ГОЛ-а. како су исправке биле 
делимичне, то је Библиотека обавила низ послова како би започела рад у новом простору: 

1. Обављено је кречење, осликавање, додатни радови, генерално чишћење 
пресељење и ревизија фонда за децу; 

2. Извршена је израда пројекта за компјутерску и телефонску мрежу, постављено 
структурно каблирање и додавање новог преклопника и три бежичне приступне 
тачке. Извршено је програмирање централе за обе мреже и инсталација сервера 
за БИСИС, обезбеђен је нови телефонски број и потребни уређај; 

3. Набављени су и додатни елементи опреме за одељење за децу како би исто 
почело са радом; 

4. Обављена је припрема фонда и извршена ревизија у одељењу за одрасле без 
прекида рада са читаоцима; 

5. Пресељење фонда белетристике је обављено у јулу, а стручне литературе у 
августу; 

6. Спроведене су све неопходне јавне набавке  (опрема, чишћење и одржавање 
објекта) без примедби учесника и по врло повољним ценама; 

 
Библиотека је зграду примила на даљу употребу 1.7.2011. године уз констатацију 

шта још све треба урадити (врата на дечијем одељењу, обнова тротоара, прилазне стазе, 
паркинг места, зелена ограда, ...)   

У јулу су све нове полице, ормани и витрине са поткровља пренети на нови спрат 
ради новог распореда због статике и равномерног оптерећења зграде. То је подразумевало 
демонтажу, пренос, поновну монтажу и распоред. Постојеће полице из старог простора су 
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такође демонтиране, очишћене, пренете и поново монтиране у новој згради. За те послове 
је, поред радника Библиотеке, било неопходно ангажовање стручног лица.  

Извршена је набавка материјала и водоинсталатерски и електро радови за 
оспособљавање кухиње, извршено блиндирање свих писоара (ради сталног отицања воде), 
постављене су слике са ликовима награђених песника на Фестивалу, слике у одељењу за 
децу и мрежа за изложбе дечијих радова. Успостављена је телефонска и рачунарска мрежа 
са интернетом, извршена је додатна набавка расклопивих и осталих столова за потребе 
изложби и обављени сви послови неопходни за рад. Набављен је и сав ситан инвентар за 
тоалете, мердевине и колица за пренос терета. Уграђена је и информативна табла на улазу 
и адекватна завеса за канцеларију директора и дорађена врата за исту. Добављач опреме 
извршио је све корекције по нашим примедбама.  

Технички, физички и стручни послови на пресељењу су обављени уз помоћ наших 
сарадника и људи добре воље којима је делимично обезбеђиван само доручак и пут, а рад 
омладинаца на преносу књига је донирало СП Ластра Лазаревац. Помогла нам је и СТЗУР 
„Филиповић“.  

Библиотека је свечано отворена 13.9.2011. године када је почео и програм 23. 
Фестивала хумора за децу. 
 
  БИБЛИОТЕЧКА МРЕЖА је функционисала без промена: одељење за децу и 
одрасле у Лазаревцу који су у новом простору пет пута веће површине, два самостална и 
два заједничка огранка у месним заједницама (школе). 
 
  КЊИЖНИ ФОНД на крају године броји 120.949 примерка, односно 45.670 наслова, 
од којих књига за децу има 25.683 примерака или 8.484 наслова. У овај број нису ушле 
књиге набављене откупом оснивача (крај 2011.године) јер те књиге тек стижу у 
Библиотеку. У књижном фонду има највише књига из домаће и стране књижевности 
(група 8), а следе групе 3, 9, 1, 7, 0, 6, 2 и 5. Фонд књига у дечјем одељењу још није 
достигао важећи стандард из разлога што понуда књига за децу не прати потребе и стога 
што се књиге у дечјем одељењу брже хабају и стално отписују. 
 У завичајној збирци има укупно 226 примерака односно 168 наслова, од тога за децу 
13 у 18 примерака, а збирка је допуњена са 200 чланака из новина и часописа.  
 У периоду од I – VI 2011. године је обављена ванредна ревизија књижног фонда и 
расходоване су 1.832 јединице из фонда за децу и 4.294 из фонда за одрасле. У току 
смештаја фонда је издвојено још 397 библиотечких јединица па је ревизијом фонда укупно 
расходована 4.691 библиотечка јединица.  

Редовним издвајањем из фонда у огранку Велики Црљени су расходоване 804 
библиотечке јединице (695 за одрасле и 109 за децу). Расходоване су оштећене и 
неупотребљиве јединице, затим неактуелне и јединице са већим бројем примерака, па је 
укупан расход 7.327 јединица што износи 5,93 % од фонда на крају 2010. године.     

Ревизија је обављена у складу са законским прописима и сугестијама стручних 
радника БГБ и НБС, а расход је извршен по књигама инвентара и електронској бази 
података за 3.840 јединица које су имале запис.  

Највише је расходовано књига из групе 8, а следе групе 3, 9, 0, 1, 6, 7, ...  
Велики број књига се свакодневно поправља тако да је 1.076 књига поправљено од 

тога у огранку Велики Црљени 230.  
Део фонда за одрасле (7.630 примерака) који је тренутно мање тражен или има више 

примерака једног наслова је смештен у депо у сутерену, а у бази података је промењена 
ознака за смештај истих.  
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Цео фонд и основна средства су, након урушавања плафона, у огранку Рудовци 
пресељена у другу просторију у згради Дома културе. Библиотека је и раније вршила 
санације и поправке у овом огранку који ће рад у 2012. наставити у привременом простору. 
 
         НАБАВКА НОВИХ КЊИГА је реализована средствима од оснивача, од корисника 
(чланарина), поклоном и разменом. 

      Набављено је, инвентарисано и стручно обрађено 5.234 (2.198  наслова) и то:  
- 3.385 књига (1.845 наслова) средствима оснивача (набавка из 2010/2011.-I део); 
- 59 књига (8 наслова) средствима Библиотеке (чланарина) тј. набављане су књиге 

завичајних аутора, књиге које су представљене на програмима а није их било у 
понуди;  

- 1.790 књига (345 наслова) средствима дародаваца (МК, издавачи и појединци): МК = 
1.435 примерака (176 наслова), а остали 355 примерака (169 наслова). 

    Набавка је за 2.514 књиге мања у односу на 2010. годину (мања средства и више 
цене). 
   У протеклој години је набављано 27 наслова односно 2.485 примерака дневних и 

недељних новина тј. 1.037 бројева; од тога је поклон 10 наслова, а 5 наслова је добијено 
откупом.  

   Библиотека је располагала са 51 насловом часописа у 271 примерку тј. 179 бројева, од 
којих је 8 наслова за децу. Набављена је едиција „Велики сликари“ у форми периодичне 
публикације.  

 Библиотека је пресељењем створила боље услове за коришћење периодике, па је 
број читалаца у том фонду порастао за 30%. Бољи услови и могућност коришћења 
читаонице омогућили су упознавање са понудом часописа које поседује Библиотека у 102 
наслова, а повременим изложбама се читаоцима скреће пажња на јубилеје одређених 
часописа.   

 
    У структури набавке највише је књига из групе 8 = 4.178 или 80%, док 20% чине 

књиге из других група (0, 3, 7, 1, 9, ...). За децу је набављено 1.769 књига што износи 34% 
укупне набавке, али је за 382 примерка мање у односу на 2010. годину. Укупно у фонду 
постоји 21,23% књига за децу и предност у свим набавкама треба давати том фонду како 
би се испоштовали стандарди о структури фонда.    

 
Све приновљене публикације су стручно обрађене, каталози ажурирани са 1.707 

нових листића, урађено је 10.106 нових карата књига. У базу података БИСИС-а унето је и 
инвентарисано 5.234 примерака (2.198 наслова) новонабављених књига. Формирано је 
18.049 нових записа: преузето из базе БГБ-а – 16.474 записа (унос и инвентарисање), а 
креирано 1.575 нових записа јер их није било у бази БГБ-а. Настављен је унос старог фонда 
књижевности, а на крају 2011. године стање у електронској бази износи = 79.207 
примерака и 45.781 записа. Каталошки листићи се раде за приновљене књиге у огранцима 
и то за ауторски (Рудовци, Јунковац, Степојевац), а ауторски и на наслов у огранку Велики 
Црљени. 

У 2011. години је набављено мање од једне књиге по читаоцу (0,91) односно 0,08 
књига по становнику; коментар је излишан мада је однос укупног фонда и броја 
становника пристојан и износи 2,02 књиге по становнику.  

Истичемо да још није организована обука стручних радника за креирање комплетног 
записа у БИСИС-у како за књиге тако ни за периодичне публикације.        
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БРОЈ ЧИТАЛАЦА активних у 2011. години је 5.748 са следећом структуром: 
 
-читаоци до 14 година ........................ 3.160 
-ученици средњих школа....................    772 
-студенти...............................................   276 
-запослени............................................ 1.248 
-остали.................................................... 292 
    
  Број чланова је, у односу на 2010. годину мањи за само 157 што је добро за годину у 

којој се Библиотека пресељавала и у којој делови фонда нису били доступни од 1,5 до 2 
месеца.   

  У дечјем одељењу је било 1.759 уписаних, а у заједничким огранцима 881.  
  У Библиотеку је учлањено 9,58% 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.    

    Како број чланова иначе у библиотекама стагнира ми смо задовољни нашим 
резултатом. 

   Уз 5.748 редовно уписаних чланова књиге, публикације и друге услуге Библиотеке 
користило је 57.480 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 105.400, од тога деца 29.713, а одрасли 
75.687 што говори да су деца долазила 9,40 пута просечно, а одрасли читаоци 29 пута за 
годину дана. Од укупног броја посета само у читаоници је било 32.652, а посета 
Библиотеци само због новина и часописа је било 10.873. Сваки члан је дошао у Библиотеку 

18,33 пута просечно, а сваки корисник услуга 1,84 пута.  
У 2011. години чланарина није наплаћивана деци до 10 година, старијима од 65 година, 

социјално угроженима и особама са посебним потребама. Због пресељења је наплаћивана 
само месечна чланарина, а део средстава за децу је обезбедило ПД РБ „Колубара“ 
(300.000,00 динара). 

  
     ИЗДАТО је НА ЧИТАЊЕ 193.602 књиге и 47.278 примерка новина, часописа и 

других периодичних издања, а деца су прочитала 1.964 примерка часописа. Деци је издато 
на читање 63.128 публикација, а одраслима 130.474; од тога је у заједничким огранцима 
издато на читање 15.891 публикација, док је у читаоници коришћено 52.585 публикација, 
што значи да је издато на читање укупно 246.187 књига и других публикација. Сваки 
корисник годишње је просечно користио 4,28 публикација, а сваки читалац (члан 
Библиотеке) = 33 публикације, односно дете – члан око 20 публикација или 1,66 месечно, а 
одрасли 2,75 публикација месечно. Највише се чита страна књижевност, па домаћа и књиге 
из група 0, 7, 1, 5, 9, ... Преко три стотине корисника је користило систем резервације 
књига. У читаоници је прочитано 47.278 примерака периодичних издања и то 29.312 
примерка новина и 17.966 примерака часописа, док је број посета износио 10.873.  

  
Током целе године је функционисао систем међубиблиотечке позајмице за одређене 

наслове, тачније извршено је 49 позајмица. Сви нередовни читаоци су више пута 
опоменути да врате књиге, а спроведено је и неколико акција како би се што више књига 
вратило пре ревизије фонда. 

У новом простору су читаоци користили интернет, а уз помоћ стручних радника 
претраживали базу података књига и другог, а редовно су пружане све врсте информација 
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иако још нису опремљене електронске читаонице и набављени сви рачунари за 
претраживање. Библиотека је имала и 79 групних посета.   

 
      КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНА ДЕЛАТНОСТ је значајна активност Библиотеке. Све је 

подређено потребама уметничког чина и догађања. 
    У 2011. години је остварено 143 програма различитог садржаја, од тога 69 за 

Фестивал хумора за децу, са више од 80 еминентних учесника (писци, глумци, 
теоретичари, библиотекари...) и преко 10.000 учесника у програмима. Сви сегменти 
програма Фестивала су реализовани и представљени фестивалским Билтенима (прослеђени 
Секретаријату у септембру 2011. године). 

У Лазаревцу је због пресељења било мање програма, али су организовани у Месним 
заједницама, па је тако у нашим огранцима, школама и другим просторима организовано 
29 програма (светосавски и ускршњи програми и за време школских распуста) и то: 3 
књижевна програма, 4 креативне радионице, 6 поетско-музичких програма, 6 позоришних 
и 10 осталих програма.  

У старом и новом простору у Лазаревцу је организовано 8 књижевних програма, 5 
трибина, 2 предавања, 2 концерта, 2 поетско-музичка програма и 24 изложбе (дечији 
радови = 3; документарне = 10; књига = 11). 

Представљени су издавачи: Лагуна, Завод за уџбенике, Прополис и Одисеја; књиге: 
„Константин Велики“, „Синтетичари“, „Срби о Титовој Југославији“, „Даљине“, 
„Београдске приче“... ; писци: Радован Бели Марковић, Коста Николић, Радивоје Радић, 
Иван Златковић...  на трибинама се говорило о темама: Каква нам је будућност, Право и 
правда, Отићи или остати, Београд некад и сад, О естетици... На предавањима се говорило 
о могућностима избора и успеха.  

Послови на припреми Фестивала трају целе године и подразумевају објављивање 
конкурса, састанке Савета, пријем и разврставање дечијих радова, организацију и рад 
жирија, програме најаве Фестивала, штампање материјала, рекламу и пропаганду, 
гостовање у земљи и окружењу, сарадњу са другим фестивалима и низ других активности.  

Библиотека је фестивалске и остале програме реализовала у сарадњи са спољним 
сарадницима, а посебно са локалним уметничким удружењима (Пулс театар, РМП, 
Организација деце, ЧЏШ...). 

 
ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 

Библиотека је у 2011. 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 
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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.  

   
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.  
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Фебруар, 2011.                                                   Библиотека „Димитрије Туцовић“ 
                                                                           
                                                                               __________________________ 

                   директор,  Радмила Булатовић                                                                          
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