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Бр. 170 
18.10.2011. 
 

ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ЗА 2012. ГОДИНУ 
 
 

Програм делатности у 2012.-ој години Библиотека ће, први пут, 
остварити у адекватном простору и новим условима. Сви фондови 
библиотеке су пресељени и смештени по Стандардима за рад јавних 
библиотека. Рад библиотеке у новим условима ће профункционисати под 
условом да се набави нова опрема неопходна за савремени начин рада 
(рачунари, штампачи, скенери, пројектори, фотокопир апарати и друго) и 
активирање електронских читаоница, претраживача и даљи развој и 
имплементација БИСИС-а.  

Очекујемо да се Библиотеци у 2012.-ој години обезбеде сви услови 
(опрема, набавка, кадар, одржавање и обезбеђење, осигурање, заштита и 
друго) како би Библиотека коначно, после шест деценија постојања и 
запажених резултата, радила у адекватним условима, искључујући огранке 
у месним заједницама који су оптерећени низом проблема (нарочито у 
месној заједници Рудовци). 

Уважавајући све услове и неуслове, програм се, по свим основама, 
увећава за 10% у односу на претходну годину, што подразумева да 
Библиотека:  
 

- увећа књижни фонд за 5% = 6.420 књига; 
- учлани 5 654 читалаца, што је 9% становника општине; 
- изда на коришћење 90.555 књига и 21.593 примерака дневне штампе, 

недељника и периодичних публикација; 
- набавља најмање 10 наслова новина и недељника и 20 наслова 

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

Библиотеке буду доступне 140 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; 
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- 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; 
- увођење корисничког пакета; 
- увођење пакета за дигитализацију; 
- адекватно штити постојећи књижни фонд; 
- организује традиционалну манифестацију Фестивал хумора за децу 

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

- настави са издавачком делатношћу у едицији ''Хумористичка 
литература за децу'' и „Златно Гашино перо“ 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 и међународној 
сарадњи; 

- 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 1100 1706 1177 2554 6420 
Кат. лист. за АК 

Израда листића само за огранке, а остало по 
програму БИСИС-а, што износи око 4.000 

каталошких листића 

Кат. лист. за СК 
Кат. лист. за ПК 
Кат. лист. за кат. 
на наслов 
Упис читалаца  1870 1375 880 704 4829 
Упис читалаца у 
заједничким 330 220  275 825 

5654 
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огранцима(школе) 
Издате књиге на 
читање 35 600 23 925 14 288 16 742 90555 

Коришћење 
осталог биб. 
материјала 

8 162 5 615 3 705 4 111 21 593 

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 

 
 

 Пресељење библиотечких фондова подразумева да се сви уочени 
недостаци отклањају током године, а урадиће се и план ревизије фонда у 
огранцима (директно је везан за број запослених).  

Програм је предвиђен тако да оправда став по којем је Библиотека 
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 да се у 
предвиђеном року простор савремено опреми и обезбеди релно потребан 
кадар и материјални услови за остварење програма. 

 Програм је урађен уз уважавање стања и Стандарда, а посебно 
пажљиво за рад са децом јер то представља будућност укупног рада 
Библиотеке. Посебно је важно формирате навике чувања и враћања 
литераруре код група из пројеката инклузије (нпр. деца националних 
мањина) те се морају набављати и нека старија издања, јер се на други 
начин не могу вратити у фонд. Отуда и потреба да се средства за набавку 
књига, бар делимично, опредељују свакој библиотеци.  

 Програми образовне делатности и 24. међународног фестивала 
хумора за децу су посебно штампани уз означене финансијске потребе. 
Финансије за програме су задржане на нивоу претходне године, а укупан 
финансијски план са свим потребама и захтевима је урађен и доставља се 
уз Програм.  
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 Потребно је и неопходно да оснивач изврши осигурање објекта и 
опреме и то је непотребно објашњавати, јер се уштеда на истом враћа као 
бумеранг. 

 Излишно је објашњавати потребу за сваком врстом стручног 
усавршавања запослених или обезбеђивање лиценци за програме 
Мајкрософт офиса и програме заштите података. 

 Напомињем да остварење програма подразумева ангажман нових 
кадрова (стручни радници и техничко особље) и адекватна материјална 
средства која се увећавају ради пет пута већег простора. 

Очекујемо подршку за све предложене програме јер је то мера 
активности Библиотеке, а она је непрофитабилна установа, јер средства од 
чланарине се користе да надоместе трошкове који се не финансирају 
адекватно. 

Додатне финансијске потребе и укупан финансијски план 
прослеђујемо уз Програм. 

 
 
                                                                     
 
 
 

 
                                                                    Директор 
 

                ________________________ 
                                                                  Радмила Булатовић 
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