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БИБЛИОТЕКА 
''ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ'' 
Лазаревац, Хиландарска 2 

Телефон/факс: 011 8122 997 
bibdt@absolutok.net 

 
 

Бр.91 
14.10.2009. 
 

ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ЗА 2010. ГОДИНУ 
 
 

Програм делатности у 2010. години Библиотека предлаже у складу са 
законским прописима, досадашњим резултатима у раду и стандардима за 
библиотеке. Да би остварила своје функције, Библиотека у 2010. години 
треба да: 
 

- увећа књижни фонд за 5% = 6.240 књига; 
- учлани 5 140 читалаца, што је 9% становника општине; 
- изда на коришћење 77.180 књига и 18.630 примерака дневне штампе, 

недељника и периодичних публикација; 
- набавља најмање 10 наслова новина и недељника и 30 наслова 

периодичних публикација; 
- радно време прилагоди потребама корисника тако да им услуге 

Библиотеке буду доступне 150 часова недељно (сви огранци и 
Лазаревац); 

- организује 12 књижевних програма, 13 трибина на разне теме, 10 
изложби, циклусе предавања и друге врсте програма; 

- представља значајна издања, библиотеке, едиције и издаваче; 
- организује ''причаонице'' за најмлађе и креативне радионице; 
- ажурира све каталоге израдом каталошких листића за огранке, тј. око 

3.860 комада; 
- настави унос књижног фонда у базу БИСИС-а по плану службе БГБ-

а, што значи:  
- вођење статистике набавке 
- унос фонда 
- инвентарисање монографских публикација 
- инвентарисање сликовница 
- унос већ инвентарисаних (постојећих) сликовница 
- инвентарисање видео и електронских записа (ЦД, ДВД) 
- увођење програма за ревизију фонда; 
- адекватно штити постојећи књижни фонд; 
- организује традиционалну манифестацију Фестивал хумора за децу 

(22-ги), подстичући стваралаштво за децу и афирмишући 
талентовану децу и праве вредности у свим областима уметничког 
изражавања; 

mailto:bibdt@absolutok.net


 2 

- настави са издавачком делатношћу у едицији ''Хумористичка 
литература за децу'' и са другим издањима од значаја за културу; 

- сарађује са другим библиотекама и институцијама у складу са 
потребама корисника и делатности; 

- учествује у културним акцијама од ширег значаја; 
- обавља све послове везане за своје функције и развој делатности; 
- едукује стручне раднике за нове облике пословања; 
- организује стручни семинар. 

 
 

Све активности Библиотеке се плански распоређују на целу годину, 
изузев програма који су везани за школски календар па програм по 
тромесечјима изгледа: 

 
ПРОГРАМ                   I            II           III          IV       Укупно: 
Набавка књига 1040 1650 1170 2280 5000 
Кат. лист. за АК 

Израда листића само за огранке, а остало по 
програму БИСИС-а 

Кат. лист. за СК 
Кат. лист. за ПК 
Кат. лист. за кат. 
на наслов 
Упис читалаца у 
огранцима 1700 1250 800 640 4390 

Упис читалаца у 
заједничким 
огранцима(школе) 

300 200  250 750 
5140 

Издате књиге на 
читање 30 000 21 750 12 080 13 350 77 180 

Коришћење 
осталог биб. 
материјала 

7 420 5 105 3 368 3 737 18 630 

Књижевни 
програми 3 3 2 4 12 

Трибине 4 4 2 3 13 
Изложбе 2 3 3 2 10 
Остали програми 1 2 1 1 5 
Причаонице 6 6  10 22 
Креативне 
радионице 6 6  6 18 

Предавања (час) + +  + 35 
Фестивал хумора 
за децу (разни 
програми) 

2 8 38 5 53 
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Предложени програм подразумева непромењене услове и активности, а 
ако се нова зграда опреми за пресељење макар једног дела фонда (за 
одрасле) онда се мора урадити ванредна ревизија фонда књига, па тек 
преселити фонд и почети рад у новим условима. Тај посао захтева изузетне 
напоре садашњег кадра, а захтева и израду Пројекта пресељења фонда. 

Програм је предвиђен тако да оправда став по којем Библиотека није и 
не сме бити тек магацин књига или само услужни центар, већ озбиљна 
културно-информативна установа са квалитетном услугом спремна да 
покрива потребе својих читалаца и свих грађана. Библиотека треба да буде 
стециште разноврсних садржаја и место разноликих догађања, јер тек у тој 
свеукупности програма делатност Библиотеке добија праву меру. Како је 
корисника библиотечких услуга знатан број и како се они стално 
интересују за књиге и друга догађања у Библиотеци, то је предлог нашег 
програма истовремено и захтев надлежнима за озбиљно разматрање 
стварних просторних, материјалних и осталих потреба Библиотеке, а то 
подразумева: 

1) Адекватан простор за рад библиотеке и њених одељења, што значи 
да је потребно адекватно опремити нови простор; 

2) Савремену опрему и услове за развој делатности и услугу примерену 
потребама и захтевима корисника; 

3) Реалне материјалне услове за остварење програма. 
 

Стога треба у року адекватно опремити простор како би Библиотека 
коначно одговорила захтевима својих читалаца. 

Очекујемо адекватну подршку за све предложене програме јер ова 
библиотека својим активностима (након 60 година постојања) то 
заслужује.  

 
                                                                     
 
 
 

 
                                                                    Директор 
 

                ________________________ 
                                                                  Радмила Булатовић 
 

 
 

 


	Бр.91

