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Библиотека града Београда је у 2003. години набавила укупно око 100.000
примерака књига чиме је по први пут у последњих 15-так година знатно премашен
план који је предвиђен стандардом, захваљајући значајним средствима које је
Скупштина града Београда одвојила за куповину књига.
Број уписаних чланова је 83.821 који је за четвртину већи у односу на
претходну годину, а за 7% већи у односу на план, чему је допринело и велико
ангажовање библиотекара на повећању броја читалачке публике путем разноврсних
акција у дечјим одељењима, као и програмима у домену уметности, културноинформативне делатности и маркетинга.
Корисници су позајмили око 1,7 милиона књига и друге библиотечке грађе,
што такође значи пораст услуга Библиотеке у односу на 2002. годину
Одржано је близу 1.800 различитих културно-образовних програма којима је
присуствовало 55.000 посетилаца, од којих је велики број био активно укључен у
ове програме.
Завичајно одељење је после две године темељног реновирања, најзад добило
одговарајући простор. Одмах након усељења и смештаја опреме, у децембру 2003.
године, приступило се ревизији да би овај драгоцени фонд што пре био доступан
истраживачима и осталим заинтересованим корисницима. Завршен је још један
велики подухват Завичајног одељења: објављен је други том књиге "Грађа за
библиографију југословенске и стране књиге о Београду" (први том је објављен
1974. године). Библиографија представља незаменљив приручник за библиотекараинформатора.
Поред овог капиталног дела БГБ је у 2003. години објавила још шест књига:
"Син браниоца Београда" и "Јавне библиотеке" Марије Илић Агапове, "Карађорђе и
Први српски устанак" Владимира Ћоровића поводом предстојеће годишњице Првог
српског устанка, "Симо Матавуљ 1852-1908" Голуба Добрашиновића, "Хуманитарна
друштва у Србији" Мире Софронијевић и "Успомене" Милована Видаковића.
У циљу унапређења стручног рада у библиотеци реализована је серија
предавања и семинара за све стручне раднике у библиотеци. Редовно је пружана
стручна помоћ библиотекарима и вршен надзор над стручним радом у библиотекама
(којих је у мрежи матичности БГБ око 450).
У протеклој години библиотекари БГБ су користили сваку могућност за
усавршавање на стручним скуповима у земљи и иностранству (Финска, Чешка,
Италија, Немачка...). На овај начин је успостављена сарадња са многим јавним
библиотекама, као и у оквиру PULMAN пројекта.
БГБ се као гост успешно представила у библиотекама у Аранђеловцу,
Суботици и у Студентском граду у Београду.
Као резултат сарадње БГБ и Амбасаде САД у Београду маја 2003. године
отворен је Амерички кутак, као део БГБ. Ово је центар за информисање о САД
путем књига, електронских медија, аудио и видео материјала.
Уз финансијску помоћ Скупштине града у 2003. години предузети су
опсежни радови на реновирању појединих објеката.
Пуштен је у рад ALPHA сервер добијен на поклон од Народне библиотеке
Србије чиме су отпочеле припреме за укључивање БГБ у систем ВБС (Виртуелна
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библиотека Србије), што је још један од корака на путу трaнсформације Библиотеке
у савремен библиотечко-информациони центар.
У централној згради Библиотеке у Кнез Михаиловој 56 у потпуности је
замењен систем климатизације и извршено је кречење комплетног ентеријера.
Тендерима су изабарана предузећа која ће испоручити и поставити нову телефонску
централу, рачунарску мрежу, тепихе као и библиотечку опрему за огранак у
Калуђерици.

Мрежа Библиотеке града Београда
У саставу Библиотеке града Београда налази се 13 општинских библиотека са
53 огранка, 2 дислоцирана дечја одељења и 4 дислоцирана одељења БГБ .
Централна
општинска

Број огранака

Дечја одељења

1

8

у саставу

1

4

у саставу

1

-

у саставу

1

4

у саставу

“Вук Караџић” Нови Београд

1

8

на посебној
локацији

“Јован Дучић” Барајево

1

2

у саставу

“Илија Гарашанин” Гроцка

1

2

у саставу

“Петар Кочић” Врачар

1

3

у саставу

“Вук Караџић” Звездара

1

6

у саставу

“Миодраг Булатовић”
Раковица

1

5

у саставу

“Милован Видаковић” Сопот

1

2

у саставу

“Ђорђе Јовановић”
Стари град

1

1

на посебној
локацији

“Лаза Костић” Чукарица

1

8

у саставу

Централна зграда БГБ

1

2 дислоцирана
одељења: завичајно
и периодика

2 на посебној
локацији

Библиотека
“Свети Сава” Земун
“Доситеј Обрадовић”
Вождовац
”Деспот Стефан Лазаревић”
Младеновац
“Исидора Секулић”
Савски венац
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Коришћење Библиотеке
Број уписаних чланова је и ове године забележио приметан раст. Укупaн број
чланова Библиотеке града Београда у 2003. години је био 83.821 што је за четвртину
(15.819) више у односу на број уписаних чланова 2002. године а план је премашен за
7% (8.521 члана). Детаљнији подаци и преглед по општинама су представљени
следећом табелом:
Упоредни преглед чланства у мрежи Библиотеке града Београда
за 2002. и 2003. годину
библиотека
општине

Библиотека
града Београда
Барајево
Вождовац
Врачар
Гроцка
Звездара
Земун
Младеновац
Нови Београд
Раковица
Савски Венац
Сопот
Стари град
Чукарица

Укупно

остварено остварено
у 2002.
у 2003.

проценат
проценат остварења
планирано
остварења у
у односу на план
за 2003.
односу на 2002.
за 2003.

16.619

16.717

101%

15.000

111%

1.569

1.720

110%

1.800

96%

3.179

4.152

131%

5.000

83%

4.122

5.310

129%

5.000

106%

1.520

2.253

148%

2.000

113%

6.548

8.219

126%

7.000

117%

7.560

10.835

143%

8.000

135%

1.790

1.948

109%

2.000

97%

7.378

10.556

143%

7.000

151%

4.386

6.218

142%

4.000

155%

4.430

5.291

119%

5.000

106%

883

1.393

158%

2.000

70%

3.018

3.393

112%

4.500

75%

5.000

5.816

116%

7.000

83%

83.821

128%

75.300

107%

68.002
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Проценат становника општине уписаних у БГБ
општина

број
становника

Барајево
Вождовац

24.641
151.768

Врачар

58.386
75.466
132.621
191.641

Гроцка
Звездара
Земун
Младеновац

број уписаних
корисника
1.720

3,71%
4,85%

10.556
6.218

6,28%
12,45%

5.291
1.393

20.390

6,83%

3.393

55.543
168.508

Укупно

9,09%
2,99%
6,20%
5,65%

2.253
8.219
10.835
1.948

99.000
42.505

Стари град
Чукарица

6,98%
2,74%

4.152
5.310

52.490
217.773

Нови Београд
Раковица
Савски Венац
Сопот

проценат уписаног
становништва

6,11%
3,45%

5.816

1.290.732

83.821

6,49%

Графички приказ уписаних становника општине у процентима

Стари град

Чукарица

Барајево

Вождовац

Сопот

Врачар

Гроцка
Савски Венац
Звездара
Раковица

Нови Београд
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Обим коришћења књижних фондова
Укупан број позајмљених књига и ове године је већи, и то за 16%, у односу
на претходну годину, што је првенствено узроковано бољом понудом библиотечке
грађе и услуга. Високи циљеви постављени Годишњим планом за 2003. годину у
просеку су испуњени. У следећој табели, у којој је дат преглед коришћености по
општинским библиотекама, могуће је уочити да неке библиотеке имају мањи учинак
у односу на план, што је углавном узроковано проблемима са простором и опремом.
Упоредни преглед коришћења књига у мрежи Библиотеке града Београда
за 2002. и 2003. годину
библиотека
општине
Библиотека
града Београда

проценат
остварено остварено остварења у
у 2002.
у 2003.
односу на
2002.

планирано
за 2003.

проценат
остварења у
односу на
план за 2003.

343.975

365.403

106%

450.000

81%

Барајево

35.962

39.042

109%

35.000

112%

Вождовац

62.408

71.129

114%

150.000

47%

Врачар

87.907

98.024

112%

100.000

98%

Гроцка

34.761

43.024

124%

36.000

120%

Звездара

107.926

131.137

122%

150.000

87%

Земун

168.475

196.876

117%

200.000

98%

Младеновац

57.800

82.964

144%

60.000

138%

Нови Београд

137.787

164.596

119%

150.000

110%

Раковица

96.826

119.605

124%

85.000

141%

Савски Венац

81.607

102.573

126%

120.000

85%

Сопот

35.191

32.903

93%

36.000

91%

Стари град

79.263

86.535

109%

100.000

87%

Чукарица

143.389

144.792

101%

150.000

97%

Укупно

1.473.277

1.678.603

116%

1.822.000

99%
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Набавка монографских публикација
Тренд повећане набавке је и у 2003. години настављен. Број набављених
публикација у 2003. години био је за 18% већи у односу на 2002. годину, када је
набављено 37.5% више јединица него у 2001. години. Овај број показује да је
набавка врло близу Стандарда за библиотеке Београда из 1996. године. Увећан је
број нових и употпуњен број примерака квалитетнијих и траженијих наслова у
фондовима библиотека. У доњој табели дат је приказ свих јединица које су ушле у
фонд Библиотеке закључно са 31.12.2003. године. Стварна набавка у 2003. години је
око 100.000 примерака. У овај број су урачунате и јединице из јесењег откупа (око
25.000 јединица) које до датума писања Извештаја нису формално ушле у фонд, тако
да ће њихов број бити приказан у извештају за 2004. годину.
Упоредни приказ набавке књига у мрежи Библиотеке града Београда
за 2002. и 2003. годину
проценат
остварења у
односу на 2002.

остварено
у 2003.

14.075

14.341

102%

10.000

143%

Барајево

4.195

3.031

72%

2.500

121%

Вождовац

4.618

3.368

73%

7.500

45%

Врачар

3.147

5.864

186%

5.250

112%

Гроцка

2.682

3.651

136%

5.250

70%

Звездара

4.279

5.496

128%

7.500

73%

Земун

4.056

6.103

150%

7.500

81%

Младеновац

4.089

3.993

98%

4.500

89%

Нови Београд

4.197

4.719

112%

7.500

63%

Раковица

3.698

4.637

125%

7.500

62%

Савски Венац

3.756

4.275

114%

4.250

101%

Сопот

3.172

3.702

117%

2.500

148%

Стари град

4.711

4.836

103%

6.000

81%

Чукарица

3.739

4.961

133%

7.500

66%

64.414

72.977

118%

85.250

90%

библиотека

Библиотека
града Београда

Укупно
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остварено
у 2002.
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Културно-образовни програми
Број културно-уметничких програма се већ годинама креће у приближно
истим границама. Остварено је 50% више од планираног броја програма и 26% више
у односу на 2002. годину. Приказ по општинама је дат у табели.
Упоредни преглед културно-образовних програма у мрежи
Библиотеке града Београда за 2002. и 2003. годину
проценат
остварења у
односу на 2002.

остварено
у 2003.

317

371

117%

380

98%

28

28

100%

20

140%

265

141

53%

80

176%

Врачар

50

75

150%

50

150%

Гроцка

62

70

113%

68

103%

Звездара

45

98

218%

117

84%

115

121

105%

97

125%

59

103

175%

102

101%

Нови Београд

159

169

106%

50

338%

Раковица

134

146

109%

90

162%

Савски Венац

109

158

145%

145

109%

73

64

88%

65

98%

101

172

170%

66

261%

Чукарица

98

112

114%

75

149%

Укупно

1.615

1.828

126%

1.405

150%

библиотека

Библиотека
града Београда
Барајево
Вождовац

Земун
Младеновац

Сопот
Стари град
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Рад Управног и Надзорног одбора
У току 2003. године одржано је девет седница Управног одбора БГБ и једна
заједничка седница Управног и Надзорног одбора.
На заједничкој седници Управног и Надзорног одбора одржаној 26.02.2003.
године разматран је и усвојен Завршни рачун БГБ за 2002. годину.
На XI седници Управног одбора донети су следећи закључци и одлуке:
усвојен је Записник са Х седнице Управног одбора и извештаји о ревизији
библиотечке грађе у ОЈ БГБ-а и библиотекама ''Доситеј Обрадовић'' Вождовац, ''Вук
Караџић'' Нови Београд, ''Свети Сава'' Земун, ''Деспот Стефан Лазаревић''
Младеновац, ''Исидора Секулић'' Савски венац и ''Ђорђе Јовановић'' Стари град, као
и Извештај о ревизији библиотечке грађе у Одељењу периодике Библиотеке града
Београда. На овој седници усвојен је Годишњи извештај о раду БГБ за 2002. годину
Извештај о раду Управног и Надзорног одбора за 2002. годину.
На ХII седници Управног одбора усвојен је Записник са ХI седнице Управног
одбора и донета Одлука о расходовању основних средстава на основу Извештаја о
попису за 2002. годину, као и Одлука о годишњем расходу књига за 2002. годину у
Библиотеци ''Јован Дучић'' Барајево, на основу које је отписано због физичке
дотрајалости 575 јединица библиотечке грађе.
На ХIII седници Управног одбора усвојен је Записник са Заједничке седнице
Управног и Надзорног одбора од 26.02.2003. и са ХII седнице Управног одбора.
Донета је Одлука о расподели вишка прихода по завршном рачуну за 2001. у износу
од 178.377,28 и по Завршном рачуну за 2002. годину у износу од 822.251,27
умањено за обрачунат порез на добит по Решењу пореског органа тако што се
расподељује у 2003. години за набавку основних средстава (попуњавање књижних
фондова и планом предвиђене набавке других основних средстава). Одобрен је
годишњи расход књига за 2002. у Библиотеци ''Свети Сава'' Земун те је отписано 585
неактуелних и 776 дотрајалих и неупотребљивих јединица библиотечке грађе.
Додељена је једнократна материјална помоћ за лечење запосленом Перишић Николи
и до његовог повратка са боловања за заменика члана Савета ''Галерије 11''
Библиотеке "Илија Гарашанин" у Гроцкој именована је Горана Јанчић.
На XIV седници Управног одбора усвојен је Записник са ХIII седнице
Управног одбора и донет је Правилник о поступку јавних набавки мале вредности.
На ХV седници Управног одбора усвојен је Записник са XIV седнице
Управног одбора, усвојен је Извештај о раду БГБ за период I-VI 2003. године, као и
измене и допуне Пословника о раду Управног одбора, којима је предвиђен нов
начин обрачуна надокнаде за све чланове Управног одбора на основу Одлуке
оснивача, према тромесечним извештајима о раду Управног одбора.
На ХVI седници Управног одбора донет је Закључак о усвајању Записника са
ХV седнице Управног одбора и Одлука о именовању жирија за доделу награде
''Ђорђе Јовановић'', одређивању новчаног износа награде и висине хонорара за рад
чланова жирија.
На ХVII седници Управног одбора усвојен је Записник са ХVI седнице и
Програм рада БГБ и Финансијски план за 2004. годину.
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На ХVIII седници Управног одбора усвојен је Записник са ХVII седнице
Управног одбора и донете су следеће одлуке:
• Одлука о именовању жирија и утврђивање висине Награде ''Марија ИлићАгапова'';
• Одлука о именовању жирија и утврђивању висине Награде ''Глигорије
Возаровић'';
• Одлука о одобравању годишњег расхода књига у Библиотеци ''Свети Сава''
Земун по којој је отписано 450 неактуелних и 363 дотрајалих и
неупотребљивих јединица библиотечке грађе;
• Одлука о годишњем расходу књига у Библиотеци ''Милован Видаковић''
Сопот по којој је отписано 1349 физички дотрајалих јединица библиотечке
грађе;
• Одлука о годишњем расходу књига у шест огранка Библиотеке ''Вук
Караџић'' Звездара на основу које је, због физичке дотрајалости, укупно
отписанп 3179 јединица библиотечке грађе.
На ХIХ седници Управног одбора донет је Закључак о усвајању Записника са
ХVIII седнице Управног одбора и следеће одлуке:
• Одлука о престанку постојања Фондације ''Змај'' јер није остваривала циљеве
због којих је основана 1998.;
• Одлука о усвајању Извештаја о ванредној ревизији у Библиотеци ''Петар
Кочић'' на Врачару на основу које је одобрено расходовање дела фонда
Дечјег одељења ''Растко'' – 1330 физички дотрајалих јединица и 3249
неактуелних јединица библиотечке грађе, као и дела фонда у огранку
''Слободан Марковић'' – 1377 физички дотрајалих и 4253 неактуелних
јединица библиотечке грађе;
• Одлука о годишњем расходу књига за 2003. годину у Библиотеци ''Петар
Кочић'' по којој је отписано 604 неактуелних јединица и 2067 дотрајалих и
неупотребљивих јединица библиотечке грађе;
• Одлука о годишњем расходу књига за 2003. годину у Библиотеци ''Миодраг
Булатовић'' Раковица по којој је отписано 1017 неактуелних и 1279 јединица
библиотечке грађе због физичке дотрајалости;
• Одлука о годишњем расходу књига у Библиотеци ''Исидора Секулић'' Савски
венац, по којој је отписано 1122 неактуелних јединица и 1550 јединица
библиотечке грађе због физичке дотрајалости;
• Одлука о годишњем расходу књига у Дечијем одељењу ''Змај'' Библиотеке
града Београда по којој је отписана 381 неактуелна и 272 физички дотрајале
јединице библиотечке грађе;
• Одлука о годишњем расходу књига за 2003. годину у Библиотеци ''Доситеј
Обрадовић'' Вождовац по којој је отписано 398 неактуелних и 828 физички
дотрајалих и неупотребљивих јединица библиотечке грађе.
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Извештај о раду oдељења и служби
Библиотеке града Београда

1. Одељење за анализу и попуњавање фондова
и пласман књига
Опште напомене
Извештај Одељења садржи кратак осврт на постављене задатке из плана и
програма рада за 2003. годину. У ужем смислу, он се заснива на подацима из
групних инвентара о набавци који су саставни део овог извештаја. Детаљно
приказани, главни аспекти набавке за нашу Библиотеку јесу групни прегледи по
начину набавке, по фондовима (са разрадом по УДК за сваку врсту набавке, односно
за сваки фонд или део фонда), као и кумулативни преглед укупне набавке по УДК за
домаћу и књигу на страним језицима. Посебне анализе се врше упоређивањем
података о набавци књига и о њиховом коришћењу у појединим одељењима.
Извештај се односи и на рад Службе за пласман и дистрибуцију (разврставање и
дистрибуција књига откупљених преко комисија Градске скупштине односно
Министарства културе и медија Републике Србије, преузимање обавезног примерка,
рад на сајмовима књига, продаја и др.).
Планом за 2003. годину предвиђена је набавка 15.000 примерака односно 7.500
наслова. То је већ неколико година стандардизован план који одговара реалним
могућностима Библиотеке. С обзиром на обавезни примерак и већи прилив поклона
број наслова је реалан, док је број примерака по наслову годинама био недовољан.
То је ситуација која се упорно понављала и на коју је упозоравано, пре свега зато
што поремећен однос наслова и броја примерака по наслову може трајно да промени
карактер библиотеке популарног, односно градског типа. У протеклој години, после
дужег времена, имамо знатан пораст броја примерака по наслову, што је од велике
важности.
Можемо да констатујемо како је план испуњен. Збир реалних принова показује
да је број наслова нешто већи од планираног, а број примерака у оквиру плана.
Треба напоменути да број наслова обухвата све набављене наслове (укључујући
докупљивање), а не само нове у апсолутном смислу чији се број традиционално
креће између пет и шест хиљада.
У 2003. години набављено је 7.759 наслова односно 14.531 примерак. Број
набављених примерака по наслову сада износи око 2, што је више него прошле
године (1,6). Карактеристично је да је проценат већи захваљујући већем броју
примерака за општи фонд, док је број примерака по наслову за дечји фонд мањи
него прошле године (испод 2 у односу на 2,5).
У 2003. години за куповину књига од сопствених средстава потрошено је
916.673,92 динара. То износи 20% укупно утрошених средстава за куповину књига.
Осталих 80% обезбеђује оснивач.
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Групни инвентар по начину набавке
Начин набавке
Куповина - Читалиште
Остале куповине
Обавезни примерак НБС
Тужилаштво
Републички откуп
Поклон аутора - захвалница
Поклон аутора - без захвалнице
Промоције
Поклон издавача
Откуп Скупштине града
Поклон Скупштине града
Маркетинг
Размене - путем поклона
Замене
Затечено
Укупно:

Број наслова
464
758
3.342
159
142
1.264
3
86
631
1.578
1.220
413
30
143
51
7.759

Број примерака
1.304
1.356
3.502
237
144
1.449
3
148
1.221
2.857
1.331
743
32
152
52
14.531

Иако су поклони и даље претежнији део набавке, у протеклој години њихов
број је смањен за скоро 1.000 наслова. Вршена је строжа селекција и обавезног
примерка и осталих поклона (добар део коришћен је за фонд сувишака).
Однос између куповине (сопствена средства плус оба откупа) и поклона,
(обавезног примерка НБС и осталог) побољшан је у корист куповине. Као и ранијих
година, број примерака по наслову повољнији је када је реч о куповини него кад су
у питању поклони. Ипак, код неких видова набавке (од маркетинга и промоција)
такође је дошло до "позитивног тренда" повећања броја примерака по наслову. У
протеклој години није било поклона преко ЈБИ, а број књига приспелих из ОЈТ био
је минималан. Као и у 2002. и ове године је Библиотека добила значајан поклон у
књигама од Скупштине града (око 1.300).
Из обавезног примерка НБС инвентарисано је око 600 књига више него у 2002.
години. Он је и даље веома значајан за формирање посебних фондова (Завичајног
одељења и Одељења периодике).
Групни инвентар по фондовима
Фонд
Завичајни фонд Београда
Библиотекарство
Београдика - приручници
Дечји фонд
Дечји приручници
Дечји приручници - страна књига
Дечји фонд - страна књига
Фотографија
Филм
Филм - страна књига

Број наслова
319
29
33
1.525
14
2
26
24
26
1
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Број примерака
340
38
33
3.107
18
2
28
25
38
1
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Издавање Београд
Музика - књиге
Музика - страна књижевност
Референсна збирка
Референсна збирка - страна књига
Позориште
Приручници - набавно
Периодика - приручници
Позориште - страна књига
Ретка издања
Шах
Уметност
Уметност - страна књига
Општи фонд
Општи фонд - страна књига
Укупно:

28
51
3
137
56
36
8
1
7
26
3
190
22
5.421
74
7.759

29
67
3
152
57
47
14
1
7
26
4
238
22
10.149
80
14.531

Као што смо већ нагласили, у 2003. години набавка за општи фонд је повећана.
Док је у 2002. у тај фонд отишло нешто више од половине укупне набавке, у 2003.
на набавку за општи фонд отпада чак више од две трећине укупне набавке (10.149 у
односу на 14.531).
За дечји фонд набављено је 1.570 наслова, односно 3.159 примерака, што је
приближно као у 2002. години.
Набавка за Завичајно одељење је испод потреба и важности фондова који се у
њему налазе: иако је набављено око 100 наслова и 100 примерака више, то је
незадовољавајуће. Главни разлог су грађевински радови који су извођени током
протекле године.
Набавка за остале посебне фондове је равномерна и симетрична, усклађена ако
не са потребама, а оно са могућностима.
Набавка стране књиге била је симболична.
У 2002. години није купована некњижна библиотечка грађа из сопствених
средстава, а оно што је набављено није инвентарисано. Откупом је набављен
известан број компакт дискова.
Преглед набављених књига разврстаних по УДК
Група УДК
0 - општа група
1 - философија, психологија
2 - религија, теологија
3 - друштвено-политичке науке
5 - математика, природне науке
6 - примењене науке, медицина, техника
7 - уметност, архитектура, фотографија
8 - филологија, лингвистика, књижевност
9 - географија, биографије, историја
Укупно:
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Број наслова
644
369
203
856
188
462
353
3.951
519
7.545

Број примерака
1.027
773
400
1.277
255
595
537
8.668
908
14.331

Извештај о раду Библиотеке града Београда у 2003. години

Групни преглед структуре књижног фонда по УДК одговара кумулативно
исказаном стању.
Поглед на табелу набавке по УДК показује да су књиге које су ушле у фонд
Библиотеке, разноврсне и усклађене са текућом издавачком продукцијом. Група 8
заступљена је највише (4.253 наслова, 7.846 примерака), група 3 заузима
традиционално друго место (919 наслова, 1.361 примерака), али и остале групе су
заступљене са довољним бројем наслова, што се јасно види из табеле.
Сувишци
Од бројних поклона које Библиотека добија Служба за набавку формира фонд
сувишака који се потом уступа другим библиотекама. Фонд је смештен у
просторијама где се врши пласман и дистрибуција. Библиотекари задужени за
набавку у другим библиотекама бирају књиге за своје фондове.
Некњижна библиотечка грађа
Некњижни библиотечки материјал (видео касете и компакт дискови добијени
на поклон) још увек се не инвентарише, па и не користи, на шта је у више махова
указивано. Проблем постаје утолико већи што, мада у малим количинама, ова грађа
пристиже и из редовног откупа.
Тај проблем биће решен у склопу увођења новог програма за библиотечко
пословање који ће омогућити обраду некњижне библиотечке грађе.
Серијске публикације
Периодика која стиже у Одељење преко обавезног примерка НБС доставља се
Одељењу периодике.
Периодика која је откупљена преко комисија Градске скупштине и
Министарства за културу Србије достављена је Одељењу периодике. Претплата је
извршена уз консултацију са одговарајућим стручним лицима.
Рад комисија
Комисија за набавку књига за мрежу Библиотека састајала се по потреби и на
њој су доношене одлуке о набавци књига из сопствених средстава за поједине
библиотеке. Средства су на жалост мала, тако да је дезидерата увек више од
могућности да они буду реализовани.
У раду комисије за откуп књига Градске скупштине из наше установе уз
директора Библиотеке, г. Јована Радуловића учествовали су и Олга СрећковићФранић, руководилац овог Одељења и шеф Одељења за рад са одраслим
корисницима Зоран Здравковић.
Одељење је било ангажовано на октобарском сајму књига у Београду.
Пласман и дистрибуција
У 2003. години за куповину књига је из сопствених средстава издвојено око
4,5 милиона динара. На овај начин се углавном докупљују примерци односно
наслови који недостају библиотекама. Сви купљени примерци се дистрибуирају
преко Службе за пласман и дистрибуцију.
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Набавка књига од сопствених средстава
Библиотека
Библиотека града Београда
Вождовац
Врачар
Звездара
Чукарица
Раковица
Барајево
Младеновац
Савски венац
Стари град
Земун
Нови Београд
Гроцка
Сопот
Укупно :

Број примерака Нето утрошена средства
2.502
916.673,92
791
254.145,30
826
273.307,90
1.103
348.892,25
1.104
363.596,10
809
269.920,70
513
159.994,50
575
179.641,60
886
290.783,30
780
253.773,00
1.276
425.436,50
1.132
367.899,20
520
163.874,60
513
166.413,50
13.330
4.434.352, 37

2. Одељење за обраду и библиографска истраживања
У 2003. години у Одељењу је обрађено (укључујући редакцију) 6.665 наслова
за ауторски каталог, 6.891 за стручни каталог и 6.014 за предметни каталог, док је
истовремено израђено 11.357 УДК индекса за стручни и 23.043 индекса за
предметни каталог. Тиме је план у потпуности испуњен. Истина, учинак је мањи
него у 2002. години, али то је и природно с обзиром на обимне радове у згради и
ангажовање библиотекара на другим пословима (Амерички кутак и сл.). Оптималне
потребе за новим насловима Библиотеке града Београда годинама износе пет до
шест хиљада наслова годишње, и њихово прекорачење је више штетно него
корисно.
Послови у Одељењу за анализу, попуњавање и пласман и Одељењу за обраду и
библиографска истраживања су комплементарни. Нови наслови који се набаве и
инвентаришу у првом, у потоњем треба да буду каталошки обрађени за три основна
каталога Библиотеке. У 2003. години набављено је 7.759 наслова. Од тога већи део
односи се на стварне принове. Но један део наслова отпада на докупљивање односно
на наслове које Библиотека одраније поседује.
Од 7.759 купљених наслова, у Одељењу за обраду обрађен је, за три главна
каталога, претежни део принова. Бројке исказане у табелама односе се на укупан
број обрађених књига.
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Ауторски каталог
Преглед обрађених наслова за ауторски каталог:

Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јуни
Јули
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
Укупно:

Број обрађених
књига
661
700
400
540
470
437
685
342
318
546
850
857
6.806

Ажурирање
шифарника
278
229
95
193
203
84
156
103
32
224
227
210
2.034

Редакција
857
474
606
548
468
412
557
105
345
789
800
704
6.665

Као коначан број обрађених наслова и за ауторски и за остале каталоге, који се
презентује и ван Библиотеке, узима се, број редигованих наслова. Остали подаци
дају се да би се показала стварна динамика рада у Одељењу. Из овог прегледа види
се да је обрада била равномерна, а да се осцилације односе на месеце када су
коришћени годишњи одмори и када су извођени радови (промена инсталација,
кречење) у просторијама за рад.
Стручни каталог
Преглед обрађених наслова и додељених индекса за стручни каталог:
Наслова
675
639
527
684
398
460
540
489
212
757
541
969
6.891

Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јуни
Јули
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
Укупно редиговано:

УДК индекса
1.241
837
837
1.267
698
834
871
832
351
1.286
834
1.469
11.357

Укупно је класификовано нешто више наслова (7.019) и израђено незнатно
више индекса (100) него што је редиговано, но њихов број је симболичан и нема
разлога исказивати га на посебној табели.
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За потребе "Америчког кутка" обрађено је 569 наслова којима је додељено 917
индекса УДК.
Као и у случају осталих каталога, грађевински радови у згради утицали су на
учинак. Отуда мањи број обрађених књига, поготову у периоду од маја до
септембра. Илустрације ради, у 2002. години класификовано је 8.300 наслова са
13.050 индекса. Слична је ситуација и у другим каталозима.
Предметни каталог
Број обрађених наслова и додељених индекса за предметни каталог:
Наслова

Индекса
437
520
535
560
545
489
566
118
287
507
557
893
6.014

Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јуни
Јули
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
Укупно:

1.787
2.380
1.917
1.949
2.251
1.822
2.384
605
1.331
2.120
2.427
2.068
23.041

Број редигованих наслова и индекса за предметни каталог:
Наслова

Индекса
582
471
649
552
487
470
581
357
240
461
681
592
6.123

Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јуни
Јули
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
Укупно редиговано:
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1.323
1.120
2.046
1.867
1.807
1.669
1.490
2.014
935
2.287
2.758
1.023
20.339
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3. Одељењe за рад са одраслим корисницима
Корисници
Tоком 2003. године Oдељење је радило на повећању броја корисника да би се
побољшао вишегодишњи тренд опадања броја корисника. На ове акције негативно
су утицали радови на реновирању зграде. Читаонице нису радиле, није било
климатизације па је и посета значајно умањена што се директно одразило на пад
уписа, нарочито у августу, када је Библиотека била затворена за јавност (од 14.08. до
09.09.2003.)
Број и структура уписаних корисника према занимању
Занимање
Студенти библиотекарства
Уметничке професије
Студенти уметности
Радници
Стручњаци природно-техничких наука
Остали (домаћице, пензионери, незапослени)
Стручњаци друштвених наука
Службеници
Студенти природно-техничких наука
Ученици
Студенти друштвених наука
Укупно:

Број
131
135
197
242
663
978
1.006
1.048
1.107
1.578
4.386
11.471

Проценат
1%
1%
2%
2%
6%
9%
9%
9%
10 %
14 %
37 %
100%

Структура уписаних корисника према врсти чланарине
Категорија
Не плаћа чланарину
Студентски град
ISIC
Матуранти 02/03
Euro<26
Сајам
Породично чланство
Удружене библиотеке
Колективни упис
Редован члан
Укупно:

Број чланова
1
5
6
31
48
129
440
501
524
9.786
11.471
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Проценат
0%
0%
0%
0%
0%
1%
4%
4%
5%
86%
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Преглед броја уписаних чланова за период 1995. - 2003. године
година
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

број уписаних чланова
17.375
17.609
13.326
14.780
10.460
12.686
11.610
11.603
11.471

Подаци за позајмни фонд
укупно чланова
11.471

фонд
218.029

издатих књига
317.133

обрт
1,5

број издатих књига по читаоцу
27,65

Фонд у слободном приступу
Извршено је детаљно сређивање фонда у слободном приступу и тријажа
наслова тако да је у магацин спуштен део фонда са сигнатуром до 125.000. Урађена
је и тријажа фонда поезије савремених домаћих аутора.
Магацин
Комплетно је сређен и померен фонд те су ослобођене полице за прихват
дела фонда из слободног приступа. Настављено је премештање неактуелних наслова
у Депозитни фонд. Замењене су оштећене полице.
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Ревизија
Крајем 2003. године завршена ревизија библиотечке грађе Општег фонда и
фонда Читаонице стручне и приручне литературе, а према добијеним подацима у
Одељењу се налази:
• 218.029 јединица библиотечке грађе у општем фонду,
• 7.534 јединице у фонду Читаонице стручне и приручне литературе и
• 25.879 јединица у депозитном фонду.
Депозит
Расходоване књиге које су прошле Управни одбор из депозита су одвезене уз
сарадњу Папир сервиса. Ослобођен простор за следећи контигент књига које ће
бити предложене за расход и сачекати одлуку Управног одбора. Фонд за отпис је
већ издвојен и спакован у кутије, израђују се спискови наслова који се предлажу за
расход. Померен цео Фонд сувишака и сређен Депозитни фонд.
Читаоница опште и приручне литературе
Након извођења радова у згради фонд Читаонице је сређен, издвојени су
сувишци, дупликати и неактуелни наслови за отпис и ослобођен простор за смештај
нових публикација.
мецечни преглед коришћења Читаонице
месец
број корисника
јануар
796
фебруар
741
март
755
април
810
мај
950
јун
1.231
јул
670
август
265
септембар
17
октобар
754
новембар
796
децембар
855
укупно
8.640
Пролећни и јесењи откуп књига
Све до сада пристигле књиге од овогодишњих откупа су обрађене и смештене у
слободни приступ.
Опомене
Послато је 2.078 опомена и 704 опомене пред утужење корисницима за
невраћене књиге.
Коричење
У 2003. години укупно је укоричено 2.443 примерка, од чега 1.343 у
приватној а 1.100 у књиговезници БГБ.
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Након прикупљених понуда, формирана је Комисија за избор књиговесца и
изабрана је најквалитетнија понуда. У депозиту и магацину започете су припреме за
паковање књига и израду спискова 1.600 примерака који би се коричили у 2004.
години.
Посете средњих школа
У сарадњи са професорима организоване су групнe посете ученика Пете
београдске гимназије и Средње архитектонске школе.
Сајам књига
Активности Одељења су биле врло бројне и више него плодне што најбоље
осликава не само упис већ и посета и интересовање за наш штанд. За време трајања
Сајма Одељење се представило мултимедијалном презентацијом, разним акцијама и
програмима.
Представљање Одељења за рад са корисницима
Одељење се представило публици у Римској дворани, у оквиру цуклуса
предавања ,,Представљања одељења БГБ''.
Присуство у медијима, средствима јавног информисања
Рад Одељења је медијски пропраћен путем интервјуа и гостовања у радио и
ТВ емисијама из области културе (Студио Б, БК телевизија, РТС).
Стручно усавршавање кадра
Присуствовање семинарима, специјалистичким курсевима и стручним
предавањима из библиотекрства и информатике, публиковање стручних, научних и
популарних радова запослених у Одељењу за рад са корисницима као и
имплементација добијеног знања у свакодневном пословању Одељења допринели су
унапређењу рада Библиотеке града Београда.
Од већег броја оваквих дешавања током протекле године на којима је
Одељење узело и активно учешће издвајају се гостовање Мелите Амброжич
(Народна и универзитетска библиотека, Љубљана) у Народној библиотеци Србије и
њена искуства у пракси словеначких библиотека при евалуацији пословања
библиотека, дефинисању стратегија развоја и унапређењу рада као и радионица
,,Усмереност на корисника библиотеке” у Гете институту 5 и 6. децембра 2003. у
организацији Гете института, Народне библиотеке Србије и Библиотеке+, уз
гостовање социолога Мајнхарда Моцкоа из Праксис Института (Бремен) које су
уродиле конкретним активностима, када је формиран Иницијативни одбор за
увођење Стандарда за квалитет услуга у библиотекама (јавне библиотеке). Закључак
је да је хитно потребно стандардизовати све појединачне делове процеса рада у
јавним и свим осталим библиотекама на територији Србије са посебним акцентом на
нормативе и стандарде у раду са корисницима.
Анкета о успешности рада библиотека и њеном имиџу
У Библиотеци града Београда спроведена је 22. децембра 2003. анкета кроз
све централне општинске библиотеке и БГБ о успешности њеног рада и имиџу.
Циљне групе су били: стручни кадар – запослени у библиотекама БГБ,
представници локалне самоуправе (одборници Градске скупштине) и оснивач, као и
корисници саме библиотеке.
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Прикупљени су и обрађени резултати свих општинских библитека док се из
Скупштине града резултати још увек очекују, те ће коначни резултати рада јавних
библиотека на територији Београда бити приказани у посебном извештају.
Амерички кутак
Амерички кутак у Београду отворен је 16. маја 2003. године. Овај пројекат
резултат је сарадње Библиотеке града Београда и Одељења за јавне послове
Амбасаде САД у Београду. Амерички кутак отворили су директор Библиотеке града
Београда, Јован Радуловић и амбасадор САД у Србији и Црној Гори, Вилијем
Монтгомери. У складу са потписаним споразумом Библиотеке града Београда и
Амбасаде САД, Библиотека је уступила свој простор (ул. Светозара Марковића 2325), стручне раднике и стручну помоћ, координатора између ове две институције,
промотивни материјал као и текућу медијску подршку (маркетинг служба БГБ-а),
док је Америчка амбасада финансирала реновирање простора, набавку техничке
опреме, књига, ЦД РОМ-ова и дистрибуцију америчке штампе.
Простор и опрема
Библиотека је смештена у простору од око 80м2. У оквиру просторија АК има 8
читалачких места. Од техничке опреме АК има:
• 2 рачунара за кориснике
• 1 рачунар за запослене (сви рачунари су прикључени на Интернет)
• 1 скенер
• 2 штампача (1 колор, 1 црно-бели)
• 1 фотокопир апарат
• 1 телевизор
• 1 мини линију
• 1 видео рекордер
Корисници
За осам месеци у АК је учлањено 370 корисника и пружено је око 3.500
различитих услуга (информације, издавања књига, Интернет, скенирања,
фотокопирања и сл.). Свакодневно се пружа велики број информација телефоном,
како члановима АК-а, тако и онима који то нису. Осим штампаном грађом
корисници се служе и мултимедијом.
Фондови и набавка
Закључно са децембром 2003. године фонд АК-а броји 610 монографских
публикација, око 30 наслова периодике ("Herald Tribune", "Time", "Business Week",
"PC World", "National Geographic" и др. - свакодневно стиже дневна штампа, са
закашњењем од свега једног дана у односу на САД). Компакт дискова, аудио касета
и VHS касета има око 100 јединица. Публикације је у највећем броју набавила
Америчка амбасада. Фонд се увећава претежно на основу дезидерата упућених
Америчкој амбасади или Библиотеци града Београда (израђена је листа у вредности
од око 2.000$).
Обрада
• Завршена је израда инвентарне књиге – сва књижна грађа је пописана и
инвентарисана у електронском облику;
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• Израђени су ауторски и стручни каталог, у електронском облику.
Одштампани су каталошки листићи за оба каталога (Алфабетски каталог 610 наслова и Стручни каталог – 783 УДК ознаке);
• Стручни каталог формирао је редактор стручног каталога БГБ-а. Уз стручни
каталог урађена је легенда за кориснике. Ажурирање каталога врши особље
Кутка.
Статистика
Води се прецизна дневна и месечна статистика о броју и разлогу посете АК-у.
Просечна дневна посета је око 30 чланова; просечно се уписује 3 нова члана дневно.
Такође, води се евиденција повратног ефекта маркетиншке делатности (једна од
акција била је слање поштом преко 300 брошура са подацима о раду АК, 35% је
резултирало занимањем или учлањењем у Кутак).
Културна делатност


22. септембра је представљена књига “War Letters International” Ендрјуа
Керола и истоимени пројекат у оквиру кога је књига настала.



6. новембра Шарлот Озуна је одржала предавање о савременој уметности
америчких Индијанаца са југозапада Америке.



17. новембра, професор америчких студија на Тексашком Универзитету у
Остину Др Вилијам Стот одржао је предавање о америчкој поп култури.



26. новембра антрополог Мејлинг Симпсон говорила је на тему живота у
Стимбот Спрингсу.



18. децембра је био одржан Божићни програм за децу школског узраста. Том
приликом деца су се могла упознати са обичајима и традицијом Божића у
Америци. Домаћини су били професори из Америке.



22. децембра професор Миша Недељковић је одржао предавање са темом из
филмске уметности: “Слика у слици, преузимање и инспирација”, уз
приказивање филмских инсерата



редовна обележавања значајних датума америчке културе и историје (4. јули,
Дан захвалности, Божић...)



Презентација АК у оквиру прославе дана Библиотеке града Београда

Кадар
Од отварања до новембра у АК је била запослена Дубравка Прендић. 17.
новембра 2003. њено место преузела је Нада Арбутина. Преко Студентске задруге у
Кутку од октобра ради и Александар Жижић.
Остале информације
У плану је да од јануара 2004. буде одобрено издавање књига као и
наплаћивање услуге коришћења Интернета. Извршене су припреме за постављање
будућих изложби (за сада фотографија, а касније и са другом тематиком). У сарадњи
са Амбасадом организоваће се од јануара, два пута месечно, часови конверзације
енглеског језика. Формирана је анкета, која ће током године бити прослеђена
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корисницима и која ће прецизирати колико су корисници задовољни радом АК-а и
која су њихова очекивања и њихове потребе у којима АК може да им изађе у сусрет.
Правна служба Библиотеке града Београда припрема Правилник Америчког кутка,
да би се прецизно дефинисале права и обавезе како запослених, тако и корисника.

4. Одељење за развој библиотечке делатности
Брига о развоју и унапређењу рада 13 општинских библиотека у саставу
Библиотеке града Београда и три самосталне са мрежом својих огранака, 254
школске и 61 библиотеке у установама и предузећима у надлежности је Одељења за
развој библиотечке делатности Библиотеке града Београда као матичне библиотеке
за територију града Београда.
У 2003. години у Одељењу је радило пет библиотекара: Предраг Ђукић, шеф
Одељења, Јасминка Елаковић, библиотекар, Лидија Вранеш-Дреновац, библиотекар,
Златко Ахмић, библиотекар и Смиља Тодорчевић, библиотекар. Татјана Перовић,
библиотекар Одељења, по налогу директора је распоређена на место руководиоца
библиотеке "Свети Сава" у Земуну.
По питању опреме Одељењу су омогућени оптимални услови за рад.
У односу на матичне функције радници Одељења реализовали су следеће
послове:
Упис у регистар библиотека
У оквиру матичних функција Библиотека уписује у свој регистар народне,
школске, специјалне и библиотеке општег типа у установама и предузећима на
територији Београда. Проблеми који су се јављали протеклих година у вези са
регистрацијом школских библиотека углавном су решени, тако да је остао веома
мали број нерегистрованих библиотека. У 2003. години Библиотека града Београда
је уписала у регистар укупно 19 библиотека (14 школских и 5 специјалних и
библиотека општег типа у установама и предузећима). Све регистрације су
достављене Одељењу за развој и унапређење библиотечке делатности Народне
библиотеке Србије ради уписа у централни регистар библиотека.
Надзор над стручним радом
Укупно је обављено 84 надзора (71 у школским, 1 у народној и 12 у специјалним
библиотекама). Након обављених надзора израђени су записници који су
достављени надлежним институцијама.
Инструктивно-саветодавни рад и стручна помоћ
Сагласно члану 26. став 3. Закона о библиотечкој делатности Библиотека града
Београда има обавезу да пружа стручну помоћ библиотекама свих типова које су у
мрежи њене матичности, што представља окосницу инструктивног рада и обуке у
библиотечкој делатности.
Одељење за развој библиотечке делатности пружало је стручну помоћ у
решавању проблема везаних за организацију рада и библиотечко пословање у
укупно 105 библиотека. Стручна помоћ и саветовање обухватају предлог мера за
развој и унапређење библиотечке делатности (организацију библиотеке, смештај
25

Извештај о раду Библиотеке града Београда у 2003. години

фонда, ревизију и аутоматизацију библиотечког пословања) и пружа се како на
терену тако и у Одељењу.
Кандидатима који су се припремали за полагање стручног испита из
библиотекарства у пролећном, јесењем и ванредном испитном року пружана је
стручна помоћ у виду обезбеђивања стручне литературе, прикупљања грађе за
израду теме за домаћи рад и према указаним потребама вршене су различите
стручне консултације. Стручни испит је са успехом положило 25 колега (17 у
пролећном и 8 у јесењем року).
Запосленим у школским библиотекама који су изразили жељу да полажу
стручни испит такође је пружена стручна помоћ и упознавање са условима за
полагање испита, препоручена је стручна литература и пружена стручна помоћ при
изради приступних радова или спремању испита.
Семинари
• У просторијама Библиотеке града, Кнез Михаилова 56, у периоду од 24. марта до
24. априла 2003. године реализована су четири семинара у трајању од по четири
дана са темама:
први дан:
други дан:
трећи дан:
четврти дан:

•

•

Инвентарисање и ревизија библиотечке грађе,
Каталогизација библиотечке грађе,
Класификација библиотечке грађе,
Представљање библиотека Илиноја и разговор са предавачима
о стручним темама.

Семинари су реализовани у организацији Одељења за развој и Одељења за
обраду и библиографска истраживања. Предвиђени су за све стручне раднике из
17 народних библиотека са подручја града Београда (14 у мрежи и 3 самосталне
библиотеке – Лазаревац, Обреновац, Палилула). Предавачи из Одељења за развој
били су: Јасминка Елаковић, Смиља Тодорчевић, Татјана Перовић и Предраг
Ђукић, из ауторског каталога Миљана Ђорђевић, Катарина Зарић и Предраг
Ђукић и из стручног каталога Весна Булајић и Драгана Солујић.
На семинаре је позвано укупно 296 радника, а одазвало се 176, од чега је 58
библиотекара, 14 виших књижничара и 104 књижничара. Стручни радници
Библиотеке и огранака на општини Палилула нису били у могућности да
присуствују овим семинарима ради обављања ревизије целокупног фонда.
У Римској дворани БГБ одржан је 14. маја једнодневни семинар за школске
библиотекаре општине Палилула. Теме су биле: Измене и допуне УДК система и
Аутоматизација библиотечког пословања. Семинар је реализован у сарадњи са
Одељењем за обраду и библиографска истраживања.
Одељење је 12. децембра у Римској дворани БГБ организовало једнодневни
Стручни скуп за библиотекаре запослене у специјалним библиотекама и ИНДОК
центрима у циљу упознавања са важећим стандардима, правилима и упутствима
за обављање библиотечке делатности у складу са Законом о библиотечкој
делатности.

Анкетно прикупљање података за МБС
У 2003. години прикупљени су подаци о библиотечком пословању за 2002.
годину у 253 библиотекe свих типова, који су унети у базу МБС (Мрежа библиотека
Србије).
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Учешће на стручним скуповима
• Предраг Ђукић, шеф Одељења, учествовао је у раду семинара "Електронско
представљање на мрежи и унапређивање комуникације библиотека",
одржаног у Љигу од 11. до 13. фебруара.
• Предраг Ђукић је у Градској библиотеци у Хелсинкију боравио од 5. до 10.
априла и учествовао у раду Пулман пројекта.
• Предраг Ђукић је у Римској дворани БГБ одржао предавање под називом:
"Библиотеке Илиноја из мог угла".
• Библиотекар Смиља Тодорчевић присуствовала је семинару за школске
библиотекаре одржаном у Истраживачкој станици "Петница" у трајању од
три дана.
• Предраг Ђукић и Весна Ињац одржали су мултимедијалну презентацију
библиотекарства у Финској у амфитеатру НБС.
• Предраг Ђукић је на годишњој скупштини сремске подружнице Друштва
библиотекара Србије у Инђији одржао мултимедијалну презентацију Градске
библиотеке у Хелсинкију.
• Радници Одељења су присуствовали на више предавања у НБС, учествовали
у раду једне од радионица и округлог стола у организацији Гете института.
Такође су учествовали и у раду школе Б+.
• Радници Одељења су у сарадњи са руководиоцима општинских библиотека
организовали састанке школских библиотекара на већини општина са
територије града Београда и том приликом су формирани Активи школских
библиотекара на овим општинама. Од укупно 14 актива који раде, 13 је
формирано у току ове године на иницијативу Одељења за развој библиотечке
делатности БГБ. Током године радници Одељења су учествовали у раду 20
актива школских библиотекара.
• Одржано је 9 састанака са руководиоцима општинских библиотека у саставу
БГБ којима је председавао шеф Одељења. Састанци су сваки пут одржавани
на другој општини.
Остале активности
• Израђен је Годишњи извештај o раду БГБ за 2002. годину;
• прикупљени су и обрађени шестомесечни извештаји из свих општинских
библиотека на основу којих је сачињен шестомесечни извештај о раду
Библиотеке града Београда који је упућен Скупштини града и Народној
библиотеци Србије;
• прикупљени су и обједињени статистички извештаји за Републички завод за
статистику, на чији захтев су извршене допуне статистичког извештаја
подацима о броју корисника и коришћењу књига БГБ;
• Предраг Ђукић је именован за члана савезне Комисије за стандарде КС А046
- информације и документација;
• Одељење је учествовало у припремама за отварање Америчког кутка у БГБ и
у реализацији идејног пројекта за опремање огранка Библиотеке "Илија
Гарашанин" у Калуђерици;
• пружена је помоћ Руском дому у Београду приликом припремања изложбе
поводом 175. годишњице рођења Л. Н. Толстоја;
• организована је посета ученика и професора Средње архитектонске школе
Библиотеци града Београда;

27

Извештај о раду Библиотеке града Београда у 2003. години

•
•
•
•
•

Златко Ахмић је радио на обједињавању понуда издавача и предлога за
набавку књига у оквиру пролећног и јесењег откупа књига Скупштине града
у сарадњи са Одељењем за анализу и попуњавање фондова и пласман књига;
успостављена је сарадња са Градском библиотеком из Хелсинкија;
организована је и реализована пракса студената прве и четврте године
Филолошког факултета са Катедре за библиотекарство и информатику;
Предраг Ђукић је био ангажован на постављању изложбе и представљању
БГБ у Библиотеци Дома културе "Студентски град";
у Одељењу су обављани и текући послови: ажурирање документације,
архивирање података, упућивање на стручну библиотекарску литературу (БЛ
фонд), задуживање корисника и израда евиденције о пријавама за стручни
испит у пролећном и јесењем року.

Анализа учинка рада Одељења за развој библиотечке делатности
У односу на Програм рада за 2003. годину Одељење је остварило следеће
резултате:
надзор
планирано
остварено
% остварења

90
84
93,3%

стручна
помоћ
120
105
87,5%

регистрација
библиотека
15
19
126,7%

анкете
за МБС
250
253
101,2%

семинари

предавања

4
6
150%

2
8
400%

Имајући у виду чињеницу да је План рада Одељења за 2003. годину сачињен за
6, а реализован од стране 5 библиотекара, може се констатовати да су остварени
резултати веома добри.
Треба истаћи још неке значајне активности Одељења који нису приказани у
табели:
• редовни месечни састанци са руководиоцима општинских библиотека;
• покретање актива школских библиотекара на скоро свим београдским
општинама;
• припремање разних извештаја за целу мрежу БГБ;
• међународна активност.

5. Одељење старе и ретке књиге и књиге о Београду
- Завичајно одељење
Првих једанаест месеци 2003. године протекло је у знаку завршних
грађевинских радова на ентеријеру Завичајног одељења. Ово време радници
Завичајног одељења провели су у одељењу Периодике, осим шефа одељења који је
обављао и послове помоћника управника.
У јануару, Завичајно одељење је учествовало у формирању поставке изложбе
поводом дана библиотеке. Изложене су копије карата са мотивом Београда из
Картографске збирке Аћимовић. На посебном паноу је приказан рад одељења у току
2002. године.
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У марту, у оквиру Промоције делатности Библиотеке града Београда у
савременим медијима, представљена је и публикација Библиотека града Београда
1931–2002. припремана на основу документације из Завичајног одељења. Поводом
Дана Београда, на захтев Секретаријата за културу, припремљена је информација о
предаји кључева Београда кнезу Михаилу, 1867. године.
До краја априла довршен је рад на другом тому Библиографије југословенске
и стране књиге о Београду. Библиографија је предата у штампу 22. априла 2003.
године. Публикација се појавила у јавности на Београдском сајму књига у октобру
месецу.
Рад Одељења, у јуну месецу, обележило је прикупљање и оцена приспелих
матурских радова. На четврти Конкурс за најбољи матурски рад о Београду
приспело је 30 матурских радова из 7 средњих школа. Додељене су вредне награде у
виду књига, диплома и годишње чланарине у Библиотеци града Београда. 5. јула
2003. дневни лист Политика објавио је опширни приказ доделе награда на четвртом
Конкурсу за најбољи матурски рад о Београду, одржаном 25. јуна 2003.
Успостављена је сарадња са госпођом Даниелом Милинковић, из Комисије за
именовање улица (Скупштина града Београда). Дугогодишња сарадња са овом
Комисијим повезана је са пројектом израде Лексикона улица и тргова Београда.
Одељење је добило фотокопије свих одлука о именовању од 1991. до последње,
2000. године а понудило је помоћ Комисији, у смислу коришћења података које
Одељење поседује.
У другој половини године, очекивало се усељење у реновиране просторије.
Извођење радова је још почетком месеца јуна приведено крају, али је било потребно
сачекати званични пријем од стране инвеститора, Секретаријата за културу
Скупштине града Београда. Први заказани датум пријема био је 12. јул 2003.
Извођачу је дат рок од месец дана да исправи неправилности а потом је, 19.
септембра инвеститор наложио да се замени постављени паркет, што укључује и
измештање новопостављених ормана, што је поново одложило усељење Одељења,
чији су се фондови већ више од годину дана налазили ускладиштени у картонским
кутијама, у приземљу Змај Јовине 1. Крајем септембра, у магацин у Змај Јовиној
улици 1 пренет је целокупан инвентар Одељења који се налазио у Кнез Михаиловој
56, фонд рукописа и фонд фотографија, компјутеска опрема и фотокопир апарат,
метална полица за чување некњижне библиотечке грађе, документација Одељења и
материјал за заштиту фонда.
Коначно, Комисија за пријем објекта Завичајног одељења састала се 28.
новембра 2003. и начелно прихватила грађевинске радове, који су трајали 13 месеци
и у извесној мери трају и током целог месеца децембра. На основу усмене препоруке
инвеститора, Секретаријата за културу Скупштине града Београда, усељење
фондова и радника Завичајног одељења се одвијало од 4. децембра.
Током читаве 2003. године, водило се рачуна о адекватном попуњавању
фондова Завичајног одељења, како савременим насловима тако и антикварним
публикацијама. Прегледана је значајна понуда антикварних књига Срђана
Стојанчева, одабрано је 59 наслова који су 28. јула предати на инвентарисање. Део
откупа, некњижнa библиотечкa грађа, није предат на инвентар, него се чува посебно
– неинвентарисан, до коначног решења проблема инвентарисања и обраде
некњижне грађе, повезаног са приступом COBISS-у.
У оквиру припрема за ревизију фондова старе и ретке књиге и књиге о
Београду, из постојеће електронске базе података излучени су подаци о књигама
инвентарисаним од 1988. године у Ms excel табелама, што ће у извесној мери
олакшати приступ ревизији ових фондова, која није вршена од њиховог оснивања, а
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која је и иначе изузетно отежана чињеницом да су инвентари ових фондова спојени
са инвентарима општег фонда (до 1988. године). У оквиру припрема за ревизију
књижног фонда и предстојећег повезивања на COBIS, радници Одељења имали су
прилику да се обуче за рад у програму Ms Excel, основном програму за формирање
разноврсних база података. Рад на припреми ревизије књижних фондова Завичајног
одељења започет је 15. децембра а први извештаји о њеном току предати су 27.
децембра.

6. Одељењe уметности
У Одељењу уметности у 2003. години радило је троје запослених: шеф
Одељења Иванка Лазовић, виши библиотекар, Мирјана Савић, библиотекаринформатор и Љиљана Зечев, библиотекар-информатор. Неплаћено одсуство
користи Весна Танасковић, библиотекар-информатор од 1. јануара 2002. године, а
Никола Перишић, библиотекар-информатор је на боловању од 1. фебруара 2003.
године.
План рада за 2003. годину је у потпуности реализован. Рад у Одељењу
уметности одвијао се у области библиотечког рада везаног за фонд, стручноинформативног рада у читаоници са корисницима фонда уметности уз праћење и
укључивање у процес набавке књига. Посебан вид делатности Одељења је
организација, уређивање и вођење културно-уметничких програма што представља
значајан допринос културном животу Београда.
Библиотекари Одељења уметности су сарадњом са сродним институцијама и
путем промоција нових књига допринели богаћењу фонда уметничким делима и
поклонима са одржаних изложби у Галерији и реализованих програма на трибини
"Уметност". Библиотека је у 2003. години добила 14 уметничких дела у вредности
од 350 000 динара (по процени коју су дали уметници).
На захтев директора Библиотеке шеф Одељења Иванка Лазовић урадила је
ревизију и спискове свих уметничких дела која се налазе у просторијама Библиотеке
у Кнез Михаиловој 56, у Завичајном одељењу у Змај Јовиној 1 и у Одељењу
периодике на Студентском тргу 18 са одговарајућим задужењима радника
библиотеке у чијим се канцеларијама налазе ова уметничка дела.
Успостављена је сарадња са Гете институтом у вези организовања
заједничких културно-уметничких програма и реализовано је једно стручно
предавање из уметности у оквиру ове сарадње. Мирјана Савић, библиотекар
Одељења, боравила је у Минхену од 27. октобра до 24. децембра 2003. по позиву
Гете института, који јој је доделио стипендију.
Библиотекари Одељења били су ангажовани у организацији послова око
рестаурације уметничких слика у власништву Библиотеке, која је урађена у
Народном музеју у Београду.
Опрема
Одељење је добило у 2003. години нови факс и клавирску столицу.
Фонд
Читаоница Одељења уметности у 2003. години је радила са прекидима. У
априлу је Читаоница била затворена за кориснике због одржавања семинара за
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запослене библиотекаре. Од 1. јуна до 27. октобра прекинут је рад са корисницима
због реконструкције библиотеке. Део књижног фонда је измештен из витрина и
спакован у кутије како би се књиге заштитиле за време трајања радова.
Читаоницу је користило 3.250 корисника. Реализовано је 5.450 корисничких
захтева. Фонд је приновљен са 560 нових публикација.
Путем промоција и изложби Библиотека је на поклон добила књиге и
каталоге у вредности од 15.000 динара.
У току августа радило се на сређивању фотографија са културно-уметничких
програма Одељења и формирању фототеке.
Културно-информативна делатност
У 2003. години Одељење се активно укључило у организацију и реализацију
програма. Организовано је 56 културно-уметничких програма: 5 представљања
нових књига, 21 предавање, 21 изложба и 9 концерата. Посебан интерес код шире
читалачке публике и добру посећеност имали су циклуси предавања "Сукоби
цивилизација" и "Руско уметничко наслеђе". У оквиру летњих програма Библиотеке
Одељење се активно укључило програмима из области уметности, који су били
медијски добро пропраћени.
Уредници програма из Одељења редовно припремају информације и пишу
Вест која се шаље медијима за сваки програм у организацији Одељења. На
конференцијама за штампу у оквиру Библиотеке уредници програма из Одељења
говорили су о програмима и раду Одељења. Библиотекари Одељења за сваку
изложбу коју организују припремају каталошки предговор и одговарајући текст у
каталогу који прати изложбу са биографијом уметника и списком изложених радова.
Савет Галерије, чији је члан и Иванка Лазовић, шеф Одељења, разматра
приспеле захтеве за излагање у Галерији и прави план и листу излагача.
Трибина "Уметност" - представљање нових књига у 2003. години
22. јануар
Одељење уметности

Гордана Крајачић "Музички путописи, Музички портрети и
Музички фестивали".
У разговору су учествовали: Марија Адамов, Душан Трбојевић
и аутор. У музичком делу вечери учествовали су: Душан
Трбојевић и Живан Сарамандић.

30. јануар
Одељење уметности

Друштво пријатеља Свете Горе Атонске и БГБ
Милорад Медић "Стари сликарски приручници, књ.2"
У разговору су учествовали: Гојко Суботић, дописни члан
САНУ, Марко Омчикус, директор Републичког завода за
заштиту споменика културе и проф. др Милка Чанак-Медић

12. мај
Римска дворана

Представљање часописа "Орбис".
Учествовали су: проф.др Сава Бабић и Золтан Бичкеи, филмски
редитељ из Кањиже. После разговора о часопису приказан је
филм "Него тај бескрајни небески свод" Золтана Бичкеиа

25. новембар
Одељење уметности

Гордана Крајачић "Музичка пинакотека".
О књизи су говорили: музиколог Марија Адамов, уредник
Радио Новог Сада, Рашко Ковачевић, уредник културне
рубрике "Блица" и аутор. У музичком делу учествовали су
"Трио Симонути" и Биљана Горуновић. Одломке из књиге
читао је Радомир Миљанић.
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4. децембар
Одељење уметности

Зоран Маркуш "Зенитизам".
У разговору су учествовали: Гојко Тешић, књижевни критичар,
Никола Кусовац, историчар уметности, Оливера СбутегаМаркуш, приређивач књиге, и Милена Шећеровић, директор
ИК "Сигнатуре" у име издавача.

Трибина "Уметност" - предавања у 2003. години
15. јануар
Одељење уметности

ВИЗАНТИЈА И АРАПИ, циклус "Сукоби цивилизација" (са
видео пројекцијом), предавач мр Оливер Томић (Филозофски
факултет у Београду)

23. јануар
Одељење уметности

АРХИТЕКТУРА НОВИХ СЦЕНСКИХ ПРОСТОРА
предавач мр Радивоје Динуловић (Универзитет уметности) – са
видео пројекцијом

11. фебруар
Одељење уметности

КРСТАШКИ ПОХОДИ, циклус "Сукоби цивилизација",
предавач мр Оливер Томић (са видео пројекцијом)

25. фебруар
Одељење уметности

ОД КОНСТАНТИНОПОЉА ДО ИСТАНБУЛА, циклус:
"Сукоби цивилизација", предавач мр Оливер Томић (са видео
пројекцијом)

27. фебруар
Одељење уметности

ПОРТРЕТИ ВЛАШКОГ ВОЈВОДЕ ВЛАДА ВИНТИЛА У
КУТЛУМУШУ И ВЕЛИКОЈ ЛАВРИ, циклус Света Гора
Атонска", 85. предавање из циклуса, предавач мр Никос
Дионисопулос

4. март
Одељење уметности

МОНТЕЗУМА И КОРТЕС, циклус "Сукоби цивилизација",
предавач мр Оливер Томић (са видео пројекцијом)

10. март
Одељење уметности

ПРВЕ ДАМЕ БАЛЕТА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У
БЕОГРАДУ, циклус "Свет у оку жене", предавач Милица
Јовановић, историчар балета

25. март
Одељење уметности

МИРА ТРАИЛОВИЋ, ТАЛИЈИНА КЋИ,
предавач Јован Ћирилов, театролог, пројекција филма ТВ
ПОРТРЕТ МИРЕ ТРАИЛОВИЋ аутора Милана Шарца, циклус
"Свет у оку жене"

27. март
Одељење уметности

86. предавање из циклуса "Света Гора Атонска" у сарадњи са
Друштвом пријатеља Свете Горе Атонске
О ХИЛАНДАРСКОМ УМЕТНИЧКОМ ВЕЗУ И ЊЕГОВОЈ
КОНЗЕРВАЦИЈИ, предавач Франц Цурк

31. март
Одељење уметности

ЖЕНА И ДИЗАЈН, циклус "Свет у оку жене",
предавач арх. Радмила Милосављевић
(са видео пројекцијом)
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10. април
Одељење уметности

СИАН, АНТИЧКА ПРЕСТОНИЦА КИНЕ. ЋИН III ХУАНГ
цар ујединитељ и његова војска од теракоте (са видео
пројекцијом), предавач Весна Дицић, историчар уметности

17. април
Одељење уметности

ЏИНОВСКЕ И МИНИЈАТУРНЕ БУДИСТИЧКЕ СКУЛПТУРЕ
ИЗ ДИНАСТИЈЕ СУИ И ТАНГ,
предавач Весна Дицић

24. април
Одељење уметности

87. предавање из циклуса "Света Гора Атонска" ПРИЛОГ
ПОЗНАВАЊУ КУЛТОВА ЧУДОТВОРНИХ СВЕТОГОРСКИХ
ИКОНА, предавач Бојан Миљковић (Византолошки институт
САНУ), са слајд пројекцијама

24. јун
Римска дворана

ПРЕДСТАВЉАЊЕ ОДЕЉЕЊА УМЕТНОСТИ
БИБЛИОТЕКЕ ГРАДА БЕОГРАДА
(са видео пројекцијом), предавач Иванка Лазовић, шеф
Одељења уметности

21. август
клуб "Читалиште"
Змај Јовина 1

РУСКИ АРХИТЕКТИ У БЕОГРАДУ
(са видео пројекцијом), предавач Гордана Гордић, историчар
уметности из Завода за заштиту споменика културе града,
циклус "Руско уметничко наслеђе у Београду"

9. септембар
клуб "Читалиште

РУСКИ СЛИКАРИ ЕМИГРАНТИ У ЈУГОСЛАВИЈИ ИЗМЕЂУ
ДВА СВЕТСКА РАТА, циклус "Руско уметничко наслеђе у
Београду", предавач Никола Кусовац, историчар уметности

22. септембар
Галерија

РУСКИ БАЛЕТСКИ УМЕТНИЦИ У БЕОГРАДУ, циклус
"Руско уметничко наслеђе у Београду", предавач Милица
Јовановић, историчар балета (са видео пројекцијом)

13. октобар
Галерија

РУСКИ УМЕТНИЦИ У БЕОГРАДСКОЈ ОПЕРИ, циклус
"Руско уметничко наслеђе у Београду", предавач проф. др
Надежда Мосусова (ФМУ)

24. октобар
Галерија

Гетеов институт и БГБ
БАУХАУС И ВАЛТЕР ГРОПИУС (са видео пројекцијом),
предавач проф. др Ирина Суботић (Универзитет уметности)

Изложбе у 2003. години
11. – 20. јануар
Галерија

БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА У 2002. ГОДИНИ
поставка изложбе Никола Перишић

21. јануар – 3. фебруар
Галерија

изложба илустрација "ЗИМЗЕЛЕНА ЉУБАВ" Љиљане
Манзаловић Јованове, изложбу је отворила Мирјана Савић,
кустос изложбе

5. – 18. фебруар
Галерија

изложба слика румунских сликара Јон Мерча и Дане Мерча
Миклауш "ПЛАВЕТНИЛО ДУНАВА", о радовима ових
уметника говорила је Гордана Ђурић, историчар уметности, а
изложбу је отворио румунски амбасадор Штефан Главан
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март – мај
Одељење уметности
4. – 17. март
Галерија

изложба књига о балету из фонда Одељења уметности

19. – 31. март
Галерија

изложба слика "ОДА ПРОЛЕЋУ" Десе Керечки-Мустур,
Слободанке Ракић-Шефер, Данице Баста и Тање Ђокић,
циклус "Свет у оку жене", изложбу је отворила Мирјана
Савић, кустос изложбе

2. – 14. април
Галерија

изложба акварела Момчила Антоновића "БЕОГРАД НА
МЕТЕОРИМА", изложбу је отворио Василије Тапушковић, у
музичком делу програма учествовао је дуо: Невенка Татић
(виолина) и Јован Стојановић (виола)

16. – 29. април
Галерија.

изложба слика Татјане Пировић-Стефановић "УСПОМЕНЕ
ИЗ ПРАГА - СЛИКЕ ИЗ СНА", изложбу је отворила Сузана
Полић Радовановић, у музичком делу програма учествовали
су камерни оркестар "Колегиум академикум" и соло сопран
Татјана Поповић

29. април – 8. мај
Галерија.

изложба мозаика групе ликовних уметника АМЕТИСТ, Омаж
Александру Томашевићу, изложбу је отворила Иванка
Лазовић, кустос изложбе

12. мај
Галерија

Кањижа, покушаји универзалног духа у малом граду, изложба
уметничких фотографија Јожефа Нађа, изложбу је отворио
Золтан Бичкеи, филмски редитељ, перформанс на отварању
извели су: Кинга Мезеи и Криста Сорчик (плес) и Силард
Мезеи (музика)

15. – 30 мај
Галерија.

Задужбина Иве Андрића и БГБ, изложба фотографија
"АНДРИЋЕВА ЛИЦА" аутора Биљане Ђорђевић, изложбу су
отворили: Јован Радуловић, директор Библиотеке и проф. др
Петар Зец, писац и редитељ. У програму су учествовали
Тихомир Станић и Слободан Ћустић

30. јун – 15. јул
Галерија.

БГБ, Завод за заштиту споменика културе града, Центар за
културу-Сопот и библиотека "Милован Видаковић" Сопот,
изложба "СРЕДЊОВЕКОВНЕ ЦРКВЕ И МАНАСТИРИ НА
КОСМАЈУ", аутор изложбе: Зоран Симић, изложбу су
отворили: Јован Радуловић и мр Слободан Милеуснић,
управник Музеја Српске православне цркве

17. – 30. јул
Галерија

изложба портрета (уља на платну) Новака Демоњића
Озренског, изложбу је отворила Мирјана Савић

3. – 15. септембар
Галерија

изложба слика Љиље Лаиновић, изложбу је отворила Милица
Новковић, драмски писац

17. септембар –3. октобар
Галерија

изложба слика "МОЈ СВЕТ" Маријане Каралић, изложбу је
отворила Иванка Лазовић

БГБ и Галерија "Кентаур"-Аранђеловац, изложба слика
округлог формата, изложбу је отворио ликовни критичар
Дејан Ђорић
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8. – 20. октобар
Галерија

изложба слика "ПРИЧА БЕЗ РЕЧИ" Немање Митровића,
изложбу су отворили: Јован Радуловић и Милета Продановић,
сликар и писац

22. октобар – 3. новембар
Галерија

БГБ и Градска библиотека "Владислав Петковић Дис" Чачак, изложба књига и фотографија "ПЕРОМ У ЖИВОТ СИНИША ПАУНОВИЋ, 1903-2003", поводом стогодишњице
рођења С. Пауновића. Аутор изложбе је Марија Орбовић.
Изложбу је отворио Јован Радуловић, стихове С. Пауновића је
говорио Иван Јагодић

5. – 17. новембар
Галерија

БГБ и Галерија "Кентаур-Аранђеловац" - изложба слика,
скулптура, мозаика и радова на стаклу са темом "ФЛОРА И
ФАУНА", изложбу је отворио Дејан Ђорић, ликовни
критичар

19.новембар – 1.децембар
Галерија

изложба пастела Миодрага Вартабедијана "Дијалог са
природом", изложбу је отворила Иванка Лазовић, музички
део програма: Данијел Лазар, виолина

3. – 15. децембар
Галерија

изложба акварела Љиљане Гашпаровски, изложбу је отворила
Иванка Лазовић

17. – 30. децембар
Галерија

изложба "СЛОБОДАН МАРКОВИЋ (1928-1990), ЖИВОТ И
ДЕЛО" поводом 75. годишњице од рођења, аутор изложбе мр
Ксенија Шукуљевић-Марковић, сарадник Иванка Лазовић
изложбу је отворио Јован Радуловић, поезију С. Марковића је
говорио Петар Краљ

Концерти у 2003. години
17. јануар
Римска дворана

Драган Млађеновић, музика ренесансе

7. март
Одељење уметности

концерт Милке Стојановић и Живана Сарамандића

1. април
Римска дворана

Анушка Јончић, виолина и Милица Барић, харфа

15. април
Одељење уметности

Традиционални архаични инструменти Паноније - кобзе,
гајде и текеро, учествовали су: Јанош Врабел, градитељ
инструмената и Бранислав Зарић, градитељ инструмената и
гајдаш

22. април
Римска дворана

Концерт студената виолине ФМУ у Београду

5. мај
Одељење уметности

Концерт ученика музичке школе "др Војислав ВучковићБеоград"
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19. јун
клуб "Читалиште"

Концерт студената Факултета музичких уметности из Новог
Сада

21. јун
балкон Библиотеке

Поводом светског дана музике на балкону библиотеке
свирао је ансамбл "Joculatores Slavenses", а у излозима
Библиотеке била је изложба плаката студената ФПУ, Београд
и ENSAD, Париз, инспирисаних Даном музике

За сваки одржани концерт у Одељењу уметности је припремљен текст
програма, који се делио публици на концерту.

7. Издавачка делатност
У оквиру своје издавачке делатности Библиотека града Београда се бави
објављивањем књига, брошура, каталога и осталог материјала неопходног за
одвијање других програмских активности (проспекти, програми за изложбе и
концерте, пратеће брошуре, позивнице, плакати, итд.).
Програмска оријентација Библиотеке града Београда усмерена је ка стручним
издањима везаним за библиотекарство, ка издањима која се баве историјом Београда
(у сарадњи са Завичајним одељењем) и српској књижевности у најширем смислу
речи.
Свакако је највећи подухват објављивање другог тома "Грађе за
библиографију југословенске и стране књиге о Београду" који је припремило
Завичајно одељење Библиотеке града Београда на челу са Љубицом Ћоровић,
шефом Завичајног одељења Библиотеке града Београда. Први (објављен 1974.
године) и други том представљају незаменљив приручник библиотекаруинформатору који се суочава са низом корисничких питања о нашем граду.
Како Библиотека града Београда углавном не располаже посебним
средствима за већи обим издавачке делатности, постигнут је споразум са појединим
београдским издавачима о заједничком објављивању одређеног броја наслова. При
том Библиотека пружа редакцијску припрему и припрему књиге за штампу, а
издавачи сносе све остале трошкове.
У сарадњи са издавачком кућом "Воок & Маrsо" објављен је омладински
роман Марије Илић Агапове "Син браниоца Београда", а годишњица Првог српског
устанка обележена је књигом Владимира Ћоровића "Карађорђе и први српски
устанак".
У сарадњи са Издавачким предузећем "Чигоја" објављене су књиге Голуба
Добрашиновића "Симо Матавуљ : 1852-1908" и Мире Софронијевић "Хуманитарна
друштва у Србији".
Библиотека града Београда је самостално објавила књиге Марије Илић
Агапове "Јавне библиотеке" са обимним поговором Митка Маџункова и Милована
Видаковића "Успомене" (приредио проф. др Душан Иванић).
Издавачка продукција Библиотеке града Београда успешно је представљена
на свим значајнијим сајамским манифестацијама.
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8. Дечја одељења “Чика Јова Змај” и “Невен”
Корисници
У току 2003. године у два Дечја одељења Библиотеке града Београда укупно
је уписано 5.187 чланова. Од тог броја "Невен" има 2.298 уписаних и њихова
структура је следећа: 1.673 предшколаца, 489 основаца, 57 средњошколаца и 79
одраслих. Одељење "Чика Јова Змај" има 2.889 чланова, од чега је 1.590
предшколаца, 968 основаца, 167 средњошколаца и 164 одрасла корисника.
Оба одељења је у току ове године посетило 14.946 читалаца што је за око
10% више него прошле године а на коришћење је издато преко 32.000 књига.
Повећање посета је свакако било условљено бројним програмима организованим за
децу предшколског и школског узраста али и добром набавком великог броја нових
наслова и квалитетних издања књига за децу, што је изазвало велико задовољство и
деце и родитеља.
Фондови
У оба одељења је завршена ревизија, фонд је знатно обогаћен и освежен. Уз
фонд играчака који је радо коришћен и мноштво најразноврснијих дечјих књига, оба
одељења су била места где су деца радо проводила време у читању и игри. Проблем
смештаја фонда је јако присутан у одељењу "Чика Јова Змај" јер библиотека не
користи читаву површину куће Лазе Лазаревића.
Опрема
Од опреме, ове године је за Дечје одељење набављено шест столица, телефон
са факсом и четири рачунара. Нови технички уређаји ће свакако много олакшати и
унапредити рад одељења.
Набавка
Ове године је, као и претходне, набавка била изузетна, како по броју
набављених књига, тако и по квалитету издања. Набављено је преко 3.100
примерака нових књига, међу којима је било доста сликовница и енциклопедија као
и најновијих романа за децу домаћих и страних аутора.
Културно-образовни програми
У току 2003. године у дечјим одељењима је организовано 90 програма којима
је присуствовало око 3.000 посетилаца.
Одржано је преко 20 промоција нових књига и часописа као и једног CD-а за
децу. Организовано је десетак изложби књига за децу, једно вече поезије и
литерарни конкурс под називом "Књига коју највише волим", поводом Светског
дана књиге.
Одржано је преко 50 програма намењених деци предшколског и
основношколског узраста ("Припрема деце за полазак у школу", "Школа шаха", "Са
децом кроз књижевност", "Школа креативног писања" ).
У програмима су учествовали Гроздана Олујић, Градимир Стојковић, Раша
Попов, Дејан Алексић, Јасминка Петровић, уредници "Политикиног Забавника",
дечјих часописа "Велико двориште" и "Муња" и часописа "Уникат" .
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У оквиру програма "Ми и они други" одељење "Невен" су редовно
посећивала деца из дома "Моша Пијаде" а у одељењу "Чика Јова Змај" часове
лектире одржавали су чланови друштва МНРО♣ "Стари град".
Остварена је врло лепа сарадња са оближњим школама "Вук Караџић",
"Дринка Павловић", СОШ за слабовиде "Драган Ковачевић" као и са МШ "Др
Војислав Вучковић" чији су ученици имали запажен музички наступ приликом
свечаности поводом Светског дана књиге. У току јесени одржано је неколико
гостовања библиотеке у школама на општини Стари Град поводом промовисања
водича за родитеље и адолесценте "Ма, кулирај".
Програми и промоције који су одржани у оба одељења медијски су били
добро пропраћени.
Најбоља сарадња је остварена са Дечјом телевизијом, а бројне прилоге су
снимили новинари Б-92, "Политике", "Политике експрес", "Гласа", "Бете".
У оквиру емисије "Путоказ" другог програма РТС представљено је Дечје одељење
"Чика Јова Змај", а чланак о истом одељењу је објављен у "Политици за децу".
Библиотекари Дечјег одељења "Чика Јова Змај" Биљана Данић-Грбић и
Александра Вићентијевић учествовали су на Међународном научном скупу
"Интелектуална слобода и савремене библиотеке" са темом "Слобода приступу
знању и информацијама". Такође су у Кикинди и Горњем Милановцу одржале
предавање под називом "Специфичности рада у дечјим одељењима".

9. Одељење периодике
На коришћење је издато 5.203 тома укоричених новина и наслова.
Урађено је 8.028 копија, и то највише из Службених листова и часописа
новијег датума, јер је фoнд уникатан и доста стар па се старија годишта (нарочито
деветнаести век) ретко копирају.
Капацитети научне читаонице су свакодневно у потпуности били
искоришћени. Најчешћи посетиоци су били студенти који редовно уче и корисници
старих часописа и новина. Највише су се користили наслови из деветнаестог и прве
половине двадесетог века. У читаоници дневне штампе око пет наслова дневних
новина у просеку је користило 50 редовних и 10 повремених корисника.
У току 2003. године фонд Одељења је увећан за 15 наслова углавном из
деветнаестог и прве половине двадесетог века. Постојећи наслови су допуњени са 6
јединица.
Инвентарисано је 464 тома часописа и новина, а за коричење је спремљено
314 повеза томова.

♣

Ментално недовољно развијене особе
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10. Mаркетинг службa и
Одељење за културно-информативну делатност
У 2003. години бројним маркетиншким акцијама и планираним програмима
Библиотека града Београда укључивала се у културни живот града и допуњавала
своју основну делатност: пружање информација и популарисање књиге и читања.
Те функције је остваривала повезујући се са сродним културним установама,
издавачима, писцима, факултетима Београдског универзитета, читаоцима.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

У 2003. години Маркетинг служба Библиотеке града је осмислила и
реализовала следеће програме:
Дан Библиотеке града Београда (11. 01. 2003) обележен је: предавањем,
свечаним уручивањем награда "Марија Илић Агапова" и "Григорије
Возаровић", изложбом "Библиотека града Београда у 2002. години";
Конференције за штампу и сапштење добитника "Виталове награде" за 2003.
годину (Рајко Петров Ного – "Недремено око")
Продајне изложбе издавачких кућа у периоду од 01. 01 до 31. 12. 2003:
"Филип Вишњић", "Паидеиа", "Клио", "Лагуна", "Чигоја штампа", "Зограф",
"Прометеј", Графички атеље "Дерета" и Задужбина манастира Хиландар.
Отварање "Америчког кутка" у улици Светозара Марковића:
Организација и вођење програма у појединим општинским Библиотекама
(Земунска библиотека – Препорука за читање нових књига издавачке куће
"Клио");
Божићни сајам књига у Дому синдиката;
Ускршњи сајам књига у Дому синдиката;
Организација и реализација традиционалног мартовског циклуса "Свет у оку
жене";
Изложба посвећена Слободану Селенићу;
Организација и реализација драмских програма : монодраме и драмске
представе;
Прослава "Светског дана књиге" на платоу испред Библиотеке града
Београда.
Изложба "Андрићева лица";
Реализација програма ''Издавачи пред сајам књига'';
Организовање и реализација Сајма књига (опремање штанда, акције
анимирања посетилаца за учлањење у БГБ са сајамским попустом,
организовање три програма у оквиру чега је остварено дружење са
најчитанијим писцима, издавачима, представљање наше издавачке
делатности на штанду Библиотеке и Прес центру Сајма).
Организовање и реализација појединачних промоција књига које су
објављене после Сајма.
Организовање конференције за штампу и дружење са новинарима где је
резимиран рад Библиотеке у протеклој години.

Сви програми били су маркетиншки и медијски пропраћени, а радници
Службе били су ангажовани у изради пројеката за њихову реализацију.
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Kултурно-образовни програми
Књижевне вечери, промоције нових књига, предавања, округли столови,
трибине и изложбе били су најчешћи облици рада и у 2003. години.
• Промоције награђених књига: ''Укоп оца'' Младена Маркова, збирке прича
''Ближњи'' Горана Петровића, "Купачица и змија'' Данице Марковић, збиркe
песама Радмиле Лазић, ''Библиотека'' Зорана Живковића (Светска награда за
фантастику);
• Разговори о књигама: ''Источно питање'' Фјодора Успенског, ''Прича
Јеврејина луталице'' Жана д'Ормесона, ''Сабране песме'' шведског Нобеловца
Томаса Транстремера, ''Епске песме о хајдуцима и ускоцима'', тројице руских
посмодерних аутора Јерофејева, Сорокина и Пељевина и ''Антологија
савремене монодраме'';
• Дан Библиотеке обележен је и предавањем проф. др Миле Стојнић ''Шта је
заједничко у души Достојевског и Ничеа'';
• Током марта организован је циклус ''Свет у оку жене'' посвећен женама
ствараоцима. На веома посећеним програмима представљене су књиге
Милице Мићић Димовске, Стане Динић Скочајић, Јелице Зупанц, Мирјане
Бобић Мојсиловић и других.
• Књижевне вечери посвећених стваралаштву: Жака Превера, Виславе
Шимборске, Нине Берберове, Васка Попе, Зорана Ћирића, Матије Бећковића
и Константина Кавафија;
• Трибине: ''Ја као читалац'' где познате личности говоре о свом читалачком
искуству (Милена Драгићевић Шешић, Јован Ћирилов, Жарко Требјешанин и
други) и ''Препорука за читање'' где сами библиотекари бирају наслове из
текуће продукције и препоручују их читаоцима. Поред белетристике на
трибинама Библиотеке често је заступљена и стручна литература чијом
презентацијом скрећемо пажњу стручне јавности, али и попуњавамо фондове
(''Задужбина манастира Хиландар'', ''Мултимедија'', ''Историјски институт'',
''Институ за књижевност''). Представљене су две значајне стручне књиге из
библиотекарства: ''Менаџмент у библиотекама'' Гордане Стокић и Жељка
Вучковића и ''Управљање информацијама у библиотекама'' Питера Клејтона.
Разговарало се о феномену бест-селера који су најтраженије књиге у
библиотекама;
• Библиотека града Београда укључује се у велики број градских
манифестација и јубилеја које организују и друге установе културе:
''Фестивал једног писца - Растко Петровић'' Културног центра Београда,
"Дани Васка Попе" Документационог центра "Васко Попа" из Вршца,
''Дисово пролеће'' Градске библиотеке из Чачка, Задужбина Иве Андрића;
• У оквиру 40-ог међународног сусрета писаца Библиотека је у сарадњи са
Удружењем
књижевника
организовала
дружење
са
египатском
списатељицом Селвом Бакр, са израелским песницима Дином КатанБенцион, Михаилом Гробманом и Жени Лебл и са украјинским писцем
Миколом Рјабчуком;
• Библиотека је 2003. године била једина установа културе која је обележила
Светски дан књиге пропраћен у четрдесет земаља света.
• Изложбом фотографија и докумената писца Слободана Селенића обележена
је седамдесетогодишњица рођења. Изложба је у септембру постављена у
Народној библиотеци у Крагујевцу, а у децембру на Факултету драмских
уметности.
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•
•

•

Изложба о животу и раду Сима Матавуља постављена је у децембру у Дому
војске Србије и Црне Горе у Херцег Новом.
Летњи програми Библиотека је реализовани су у четири циклуса: Надомак
Калемегдана (предавања Марка Поповића, Јована Пејчића), мултимедијалне
презентације електронских публикација (Хиландарске библиотеке, Атласа
анатомије човека и др.); ''Књига за одмор'' и ''Грчке вечери у Београду''
(Аостолос Доксадис, Катерина Пиперокулу, Сефери, Вајена, Стратис
Миливилис, Георгиос Сенопулос и други);
У реализацији појединих програма Библиотека је сарађивала са америчком,
мексичком, аустријском, немачком и кинеском амбасадом. У мају месецу уз
учешће аустријске амбасаде представљен је часописа "Lichtungen" из Граца,
овогодишње престонице културе, а у сарадњи са америчком амбасадом
гостовао је писац Роберт Олен Батлер.

У 2003. години службе маркетинга и културно-образовна делатност од
програмских и маркетиншких активности набавиле су: 1220 наслова у 1331
примерку.
Преко 300 програма Библиотеке града Београда пратило је више од 2000
посетилаца.
Документација о свим догаћањима чува се у архиву Библиотеке града
Београда.
У односу на исти период 2002. године Маркетинг служба БГБ увећала је
сопствени приход за скоро 100%.

11. Служба за правне, кадровске и опште послове
Служба је током 2003.године радила на нормативним актима (Правилник о
поступку јавних набавки мале вредности, Измене и допуне Пословника о раду
Управног одбора Библиотеке града Београда) и појединачним Одлукама, а на
Правилник о систематизацији радних места у Библиотеци града Београда, који је
директор донео 03.02.2003. године Скупштина града Београда је дала сагласност
Решењем број 6-27/03-XIII-01, донетим на седници одржаној 21.фебруара
2003.године.
Рад Службе је обухватио припрему за све седнице Управног и Надзорног
одбора Библиотеке града Београда, формулисање одлука и записника, израду
решења и налога из области радних односа, пружање правне помоћи запосленима,
као и сарадњу са Градским правобранилаштвом у вези спорова које води за
Библиотеку.
Континуиран је био рад на решавању текућих и ванредних проблема, и у том
циљу предузете су неопходне мере и поступци пред надлежним органима и
службама у вези пословних простора које користи Библиотека и њене
организационе јединице.
Служба је радила на предлозима Уговора о програмској сарадњи и протокола
о сарадњи, у склопу реализације Програма рада Библиотеке града Београда.
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Структура запослених у Библиотеци града Београда
ОСНОВ
Неодређено
Одређено
Прив.пов.пос.
УКУПНО

ВСС
118
6
2
126

ВШС
19
/
/
19

ВКВ ССС
1 134
/
5
/
/
1 139

КВ НСС ПК/КВ
8
1
50
/
/
6
/
/
1
8
1
57

УКУПНО
331
17
3
351

Број и структура запослених у библиотечкој струци
ОСНОВ
Неодређено
Одређено
Прив.пов.пос.
УКУПНО

ВСС
106
6
2
114

ВШС
17
/
/
17

ССС
117
4
/
121

УКУПНО
240
10
2
252

У 2003.години 1 запослени је остварио право на пензију, због смрти је
престао радни однос двема запосленим, а 4 запослена су споразумно раскинула
радни однос, тако да је било 331 укупно запослени на неодређено време у
Библиотеци града Београда на дан 31.12.2003.год.
У 2003.години је 17 запослених било ангажовано на одређено време и 3
извршиоца по Уговору о привременом-повременом вршењу послова.
Стручни испит у 2003. години положило је 24 запослена и то: 13
библиотекара, 2 виша књижничара и 9 књижничара, а стручна звања по већ
утврђеној процедури добило је 11 запослених и то: 1 библиотекар саветник, 2 виша
библиотекара, 1 самостални виши књижничар и 7 самосталних књижничара.

12. Техничка служба
У 2003. години техничка служба је редовно обављала све задатке које је
добијала од својих претпостављених као и све остале радне обавезе које припадају
редовном одржавању зграда БГБ-а и њеним огранцима.
У згради БГБ у Кнез Михаиловој улици у 2003. години извођени су велики
радови око замене дотрајалих техничких уређаја и инсталација грејања, хлађења,
помоћног осветљења, вентилације и кречења зграде.
У свим радовима које су обављале тендером изабране фирме од стране
Скупштине града Београда, радници Техничке службе су беспоштедно учествовали
и дали велики допринос у налажењу неких од техничких решења, а по завршеним
радовима учествовали у пословима чишћења зграде.
Велике обавезе у згради БГБ нису спречиле нити успориле реализацију
интервенција при отклањању кварова по огранцима библиотечке мреже, а било их
је много и неке од њих веома деликатне, као на пример поплаве при пуцању
водоводних инсталација и израда новог неонског осветљења.
Радници Техничке службе отклањали су и остале кварове из струка: електро,
грејања, браварије, заваривања, водовода. Обављали су превоза књига, материјала и
друге послове. О свим пословима постоји уредна евиденција у дневницима рада.
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Општинске библиотеке у саставу
Библиотеке града Београда

Библиотека "Миодраг Булатовић"
Раковица
Простор
Питање простора остаје и даље највећи проблем НБ "Миодраг Булатовић".
Проблематични простор на Видиковцу, огранак "Мирослав Антић" и даље је
неуслован за рад. У централној библиотеци у улици Богдана Жерајића 24а још
августа месеца скинут је плафон кога су чиниле тешке гипсане плоче које су
претиле испадањем и повређивањем како запослених, тако и корисника библиотеке.
Дирекција за пословни простор Београда требало би да почне радове у току месеца
јануара 2004. године после уобичајене процедуре која се састојала од прикупљања
понуда извођача, избору одговарајуће понуде, итд. Како су обећали одговорни из
надлежне службе, радови би требало да почну у току јануара, како је већ наведено.
У свим објектима где се налазе наши огранци проблем је грејање, посебно тамо где
нема централног грејања. У постојеће радијаторе уграђени су грејачи, али ни то није
довољно да загреје просторије.
Корисници
Број корисника се ове године повећао и за последњу деценију, или више, ово
је највећи број уписаних у нашој библиотеци. Значајан део уписаних чине деца
предшколског узраста и деца првих разреда основне школе чији је упис бесплатан,
али обзиром да та деца у великом броју постају наши стални чланови, овакве акције
дају жељене резултате. Породични упис је још једна новина која се показала
исправном, као и повољна цена уписа. Традиционално добра сарадња са околним
школама донела нам је бројне колективне уписе деце. Можда би се у будућности
више пажње требало посветити средњошколцима, јер њихов број стагнира.
Набавка
Захваљујући откупу Секретаријата за кулуру града Београда број купљених
наслова као и примерака повећава се из године у годину. Mали део набављених
књига чине поклони, један део је набављен од средстава чланарине, a jедан део из
откупа Министарства културе Републике Србије. Део књига откупљених у јесењем
откупу ушао је у овај извештај, остале пристигле јединице нисмо стигли да
обрадимо због новогодишњих празника.
Фонд
Део књижног фонда Библиотеке налази се у физички лошем стању.
Последњих месеци покушано је са коричењем одређеног броја јединица, али то ни
издалека није довољно. Надамо се да ће се у следећој години ова пракса наставити,
како би фонд библиотеке, бар делимично, вратили у задовољавајуће стање.

43

Извештај о раду Библиотеке града Београда у 2003. години

Због повећаног обима набавке полице за смештај књижног фонда су попуњене и
постоји потреба за набавком нових.
Спискови за годишњи расход су предати. Након одлуке Управног одбор
Библиотеке града Београда приступиће се расходу кроз књиге инвентара.
Обрада
Ситуација око обраде библиотечке грађе још увек је иста, без изгледа да се
промени, чему је узрок недовољан простор и број стручних радника, што би нашу
обраду централизовало и много нам олакшало рад. Још увек нам фале каталошки
ормани. Надамо се да ће се приче о аутоматизацији обистинити чиме би се и овај
проблем решио.
Статистика
У сваком огранку води се дневна и месечна статистика о броју и структури
корисника и коришћених књига. Месечно се извештава директор БГБ-а о броју
учлањених корисника, набављених књига и културних активности.
Културно-образовни програми
Програми јесу оно што недостаје нашој библиотеци, а све због оскудице са
простором и лошег стања постојећих простора. Књижевни сусрети сведени су
искључиво на одржавање у околним школама. Библиотека учествује у култруној
манифестацији "Ђачка песничка сусретања", редовно приређује изложбе књига,
ликовних радова ученика из околних школа, обележавају се изложбама понеки
велики јубилеји, обично везани за књижевне ствараоце, предстаљају се издавачи.

У плану за 2003. годину предвиђено је одржавање бар једног
књижевног сусрета месечно, за чиме заиста постоји и потреба и
интересовање, али, због већ поменутих немогућности и због непостојања
запосленог који би био задужен за културне активности, овакви сусрети нису
одржани у броју у коме су планирани.
Планирано је и покретање конкурса за најбољи матурски рад из српског
језика. Конкурс није реализиван због недостатка радника који би био ангажован на
овим пословима.
Остале информације
У току године добили смо 8 компакт дискова који су обрађени и у извештају
о броју набављених књига сврстани су по групама УДК.

Библиотека "Вук Караџић"
Звездара
Корисници
Планиран је упис 7.000 корисника. У току 2003. године је уписано 8.219
корисника. Фондове је користило и 1.270 чланова других библиотека.
Позајмљене публикације
У току 2003. године укупно је позајмљено 131.137 публикација (од овог
броја је 10.275 публикација коришћено у Библиотеци).
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Набавка
У току 2003. године за Библиотеку је приновљено 5.496 књига и 652
сликовнице. Укупна вредност набављених публикација је 2.372.984,00 динара.
Фонд
• Укупан број јединица према инвентару је 251.636,
• број расходованих јединица је 126.676
• стварно стање фонда је 124.960 јединица.
Напомена:
Издвојено и пописано је 6.398 инвентарних јединица које су сада у депозиту,
а током наредне ревизије би требало да се отпишу на основу неактуелности.
У току 2003. године узимајући у обзир стварно стање фонда, рачунајући и
публикације које се налазе у депозиту, можемо рећи да је цео фонд прошао кроз
руке стручних радника и корисника.
Обрада
У току 2003. године је инвентарисано 5.496 књига и 652 сликовнице.
Обрађено је 5.298 библиотечких јединица за ауторски и 4.328 јединица за
насловни каталог. У набавно-обрадној служби је умножено 5.265 каталошких
листића за ауторски каталог огранака.
Ванредни стручни послови
Рађена је унификација рада огранака и сређивање фондова по важећим
правилима за смештај фонда по УДК систему. Промењене су ознаке на
граничницима и урађен је већи део промене сигнатура на публикацијама и
каталошким листићима у каталозима (приближно око 70.000 инвентарних јединица).
Овај посао ће се наставити и у 2004. години.
Након ревизије обављене 2002. године одлуком Управног одбора Библиотеке
града Београда у овој Библиотеци отписано је 82.200 инвентарних јединица. У
свим огранцима урађен је, на основу одлуке Управног одбора, расход библиотечких
јединица кроз књиге инвентара.
У свим огранцима осим у Централној библиотеци и огранку "Радоје
Домановић" (због великог броја отписаних јединица) на основу исте Одлуке урађен
је расход и кроз ауторски и насловни каталог.
У свим огранцима осим у Централној библиотеци" Вук Караџић" урађен је
годишњи попис оштећених једица – укупно 3.179.
Након добијене одлуке Управног одбора (одлука број 5460 од 28.11.2003.)
стручни радници су урадили расход кроз књиге инвентара и урађен је већи део
овогодишњег расхода кроз ауторски и насловни каталог.
Вођење статистике
У огранцима се свакодневно води дневник рада у који се уносе подаци о
радницима који су радили у огранку, радном времену огранка, броју посета
читалаца, броју уписаних читалаца, броју издатих књига, колективном чланству и
колективним посетама деце предшколског узраста и ученика основне школе. Такође
се уписују подаци о програмима - ако их је било у току тог радног дана.
Библиотечки радници у огранцима свакодневно воде статистике о броју уписаних
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читалаца, посети читалаца (по структури занимања) и броју издатих књига (по
УДК групама).
Културно-образовни програми
• У току 2003. године је одржано 98 културно-образовних програма.
• Укупан број посетилаца на програмима: 3 590
Програми који нису реализовани а били су предвиђени програмом рада за 2003.
годину :
• Није постигнут договор око доделе Књижевне награде за најбољу књигу
дечије поезије "Драгомир Ђорђевић" са СО Звездара, која је одобрила
финансијска средства. Из Библиотеке града је сугерисано да се провери
ауторско право на име покојног песника, као и самосталност наше
библиотеке у профилисању награде, што се једино може утврдити у договору
са представницима општине и уз правну помоћ Библиотеке града Београда.
• Није реализована Трибина "Караџић": Радован Дамјановић "Српско-српски
речник" због теме која захтева сложенију организацију и дугорочније
планирање термина и учесника.
• Није реализована Књижевна сцена 2003. - Ана Родић "Лисице" због
спречености аутора да дође на промоцију.
• Није реализована Креативна радионица јер није постигнут договор са
предавачем.
Програми који су реализовани а нису били предвиђени планом рада за 2003.
годину:
Као резултат планираног и пожељног уведене су две нове врсте програма:
• "Књижевна сцена" – промоција актуелних нових књига које треба
препоручити читаоцима и добити поклон примерке за Библиотеку
• "Приближимо добру књигу детету" – промоције и продајне изложбе издавача
квалитетне дечје књиге у вртићима.

Библиотека "Вук Караџић"
Нови Београд
Простор
Библиотека Вук Караџић је, на захтев Скупштине станара (који су власници),
а у договору са тадашњим секретаром БГБ-а, Данијелом Милованчевић, иселила
огранак "Марко Орешковић" из просторија у улици Булевар Михаила Пупина 187.
Поменути огранак није радио од 1993. године, књигама које су се налазиле у њему
претило је пропадање и није било реалне потребе за његовим активирањем. Дана
23.07.2003. кључеви огранка предати су Скупштини станара. Новобеоградска
библиотека је тако остала са 10 активних и 1 депозитним простором. Књиге из овог
огранка уступљене су библиотеци Средње туристичке школе у улици Отона
Жупанчича 4, за што постоји одговарајући уговор.
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Одобрена су средства за ентеријерско сређивање појединих огранака, те су
нове теписоне добили Дечје одељење, огранци "Сава" и "Фонтана".
Корисници
Број уписаних чланова за годину 2003. износи 10.556. Њихова структура
изгледа овако: 5.995 деце до 14 година (2.480 предшколаца и 3.515
основношколаца), 1.263 средњошколца, 487 студената, а осталих 2.811.
Ако се број уписаних чланова 2003. године упореди са 2002. годином, и
Годишњим планом за 2003, долази се до следећих података:
• планом за 2003. је предвиђен упис 6.500 читалаца, који је премашен за 4.056
уписаних, што је повећање за 64,2%;
• у односу на 2002. годину, када је коначни број уписаних био 7.386, пораст
броја уписаних износи 3.170, односно 42,9%.
Набавка
Током 2003. Библиотека је свој фонд обогатила за 4.719 нових књига. У
односу на 2002. годину, када је број приновљених књига износио 4.196, повећање је
12,46%, односно 523 примерка више.
Ако се као мерило узме План за 2003. годину, остварено је 94,38%: недостаје
281 јединица, јер је била предвиђена набавка 5000.
Фонд
Тренутно стање књижног фонда је 122.809 јединица. Последња ревизија је
рађена током 2001. и 2002. године.
Одељење периодике броји 4.261 јединицу.
Библиотека поседује и 42 CD ROM-a.
Од октобра 2003. књиге затвореног огранка "Стари аеродром" се налазе у
депозитном огранку "Пионир": како је ревизија 2001/2002. била делимична и због
недоступности фонду (налазио се у СО), у другом кварталу 2004. године планира се
његова ревизија.
Обрада
Одељење обраде није константно радило током 2003. године (били су
одсутни инвентатор 3, а каталогизатор 2 месеца ), па је број инвентарисаних књига
4.719, а број обрађених мањи – 4.087. За потребе ауторског каталога урађено је 4.087
каталошких листића, за потребе стручног 921, предметног 300, а за потребе
насловног 364 каталошка листића (укупно 5.672).
Квалитативни помак у обради настао је половином новембра када је
Библиотека почела да користи новокупљени штампач за израду самих каталошких
листића: процес обраде се убрзао (до тада су коришћене углавном неисправне
писаће машине) и олакшана је расподела књига по огранцима.
Од 11. 7. 2003. Библиотека ради централизовано инвентарисање
новонабављених једница.
Статистика
Два одељења и осам огранака уредно воде дневну и месечну статистику. Број
позајмљених књига у 2003. години је 141.542, а по структури изгледа овако: 0 –
1.175; 1 – 2.837; 2 – 1.560; 3 – 1.364; 5 – 471; 6 – 606; 7 – 797; 8 – 102.945; 9 – 2.739, и
дечја књига – 27.048. У односу на број позајмљених књига у 2003. годни је смањен и
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износи 8.458 књига. Разлог овом смањењу је доследно поштовање правила о
издавању само 3 књиге једном кориснику.
Културно–образовни програми
План рада за 2003. годину предвидео је остваривање 50 културно-образовних
програма. Статистика на крају године показује да је остварено много више од
планираног – 169.
Одржано је 9 књижевних сусрета, по једна промоција, предавање и музички
програм, постављено је 8 ликовних и 25 изложби књига, обележено је 17 јубилеја, за
децу је одржан 91 програм и 16 других културних активности.
Остале информације
Сарадња са школама
Посебан сегмент рада Библиотеке представља сарадња са 18 основних школа
новобеоградске општине. Редовни састанци (9 годишњих састанака Актива
библиотекара), појединачни контакти, заједничке акције и програми, јесу облици и
докази те сарадње.
Као и сваке године одржана су 2 књижевна конкурса, Светосавски и мајски
песнички, и велика књижевна акција-манифестација Читалачка значка.
Сарадња са СО Нови Београд
Крајем године је остварен добар контакт са Општином. Наиме, сама СО је
постала активнија у области културе. Формирала је Културни савет СО Нови
Београд чији члан и руководилац Библиотеке. Рад новоформираног тела биће
усмерен ка развоју културе Новог Београда.
Општина је изашла у сусрет Библиотеци и тиме што је организовала
транспорт књига затвореног огранка "Стари аеродром" из зграде СО до депозитног
огранка "Пионир".
Библиотека нема одговарајуће просторије за културне програме те користи
салу СО: никада се није десило да захтев буде одбијен. Служба за информисање СО
прати и обавештава јавност о активностима Библиотеке.
Коричење
Током 2003. године укоричено је 1.000 оштећених књига.
Издања Библиотеке "Вук Караџић"
У просторијама Библиотеке пронађено је мноштво неинвентарисаних књига
из периода када се Библиотека бавила издаваштвом. Сачињен је списак књига
(аутор, наслов и количина) и предат Одељењу за анализу и попуњавање фондова. Те
књиге су спаковане и налазе се у депозитном огранку "Пионир".
Фонд
У Библиотеци и мрежи огранака извршен је размештај фонда поштујући УДК
као сигнатуру. Одступало се од тог правила у случајевима када је то било неопходно
због неадекватног простора и намештаја.
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Ревизија
Књиге отписане по ревизији 2001/2002. године предате су Папир-сервису у
другој половини 2003., па су простори Библиотеке могли бити сређени након више
година.

Библиотека "Исидора Секулић"
Савски венац
Простор
Библиотека "Исидора Секулић" је остала у истом простору чије пропадање је
све очигледније (лоше грејање, прокишњавање, пуцање зидова, неадекватно
осветљење итд.). Што се огранака тиче, "Јован Јовановић Змај" је био поплављен у
јулу месецу, "Бора Станковић" има великих потешкоћа са грејањем, а нови проблем
представља и могуће исељење огранка "Веселин Маслеша" из садашњег простора.
Корисници
Током 2003.г. уписано је 2.085 деце до 14 година, 520 ученика средњих
школа, 295 студената и 2.391 осталих што укупно износи 5.291. Број уписаних је
значајно порастао у односу на 2002. годину, али и даље не можемо бити задовољни
бројем уписаних средњошколаца.
Набавка
Број набављених књига се из године у годину повећава. У 2003. години
приновљено је 4.275 књига и то: откупом Скупштине града 2.854, куповином 826,
откупом Министарства кутуре и медија РС 173 и поклоном 422. Међутим, још увек
не можемо бити потпуно задовољни бројем примерака најтраженијих наслова.
Фонд
Средином децембра предати су спискови за годишпњи отпис до 3% и
одлуком Управног одбора одобрен је отпис 1.122 неактуелне јединице библиотечке
грађе и 1.550 оштећених јединица (укупно 2.672). Треба напоменути да књиге нису
коричене годинама и да је много оних које су због бројних читања али и лоших
повеза веома оштећене.
Обрада
Крајем августа 2003. године прешло се на централизовану обраду књига. Све
књиге које су стигле у библиотеку су инвентарисане, али још није завршена њихова
стручна обрада.
Статистика
У сваком огранку води се дневна и месечна статистика о броју и структури
корисника и коришћених књига. Месечно се извештава директор БГБ-а о броју
учлањених корисника, набављених књига и културних активности.
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Културно-образовни програми
Организовано је укупно 158 разноврсних и добро посећених програма.
Традиционалне су "Савамалске вечери" у огранку "Бора Станковић" и "Топчидерско
културно лето", а у програмима су учествовали познати писци, сликари и музичари.
У јуну је додељена награда "Исидора Секулић" Борису Миљковићу за роман
"Чај на Змалеку".
Посебно треба истаћи да су у септембру, у оквиру Београдских сусрета
писаца, гости Библиотеке били писци из Шпаније Антонио Порпета и Мануел
Кирога Клериго.
У дечијим програмима треба издвојити Ђачка песничка сусретања на којима
је песник- водитељ био Љубивоје Ршумовић.
У сарадњи са Креативним центром уручене су поклон књиге деци СОШ
"Драган Херцог" при Заводу за церебралну парализу.
У октобру је за ученике основних и средњих школа Савског венца
организовано ликовно такмичење "Моја омиљена књига осликана". Ово такмичење
није било у плану за 2003.г., али смо желели да у Месецу књиге што више
анимирамо ученике и повежемо их са Библиотеком. Такмичење је било веома добро
прихваћено код основаца док је
одзив средњошколаца
био занемарљив.
Награђенима су уручене поклон књиге.
Остало
Актив библиотекара основних и средњих школа Савског венца формиран је
септембра 2003. године.

Библиотека "Свети Сава"
Земун
Простор
У 2003. години простор којим располаже Библиотека "Свети Сава" са својим
огранцима (8) остао је исти, а услови рада су знатно побољшани.
У централној згради Библиотеке, након дугогодишњих покушаја, напокон је
решен проблем грејања, прикључивањем на градски топловод захваљујући
напорима које су улужили БГБ и Скупштина града. Постављен је рукохват на
степеништу, огласна табла у холу, побољшана расвета. Захваљујући СО Земун,
испред зграде библиотеке асфалтиран је прилаз и постављени су заштитни стубићи.
У огранку "Добановци", Библиотека града Београда у сарадњи са Месном
заједницом Добановци, извршила је санацију плафона, кречење, фарбање дрвенарије
и набављен је нови топли под. Након тога у октобру огранак је почео са радом
једном недељно, петком од 10:00 до 17:00.
У огранку "Батајница" постављено је неонско осветљење.
Средином фебруара је отворен огранак у Галеници.
Опрема
Осим библиотечке опреме набављено је и: 5 телефонских апарата, 2 ТА пећи,
рачунска машина, 2 усисивача, мердевине за Одељење одраслих и ласерски
штампач.
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Кадар
На основу решења бр. 462 директора Библиотеке града Београда за
руководиоца Библиотеке "Свети Сава" постављена је Татјана Перовић која обавља
ову функцију од 1. фебруара 2003. године. У Библиотеци је запослено 25 радника:
20 ради на библиотечким пословима, 1 административни радник и 4 спремачице. У
2003. години преминула је Марија Тепавац, запослена у Библиотеци.
Један радник из здравствених разлога не може самостално да обавља стручне
послове. Два библиотекара, Светлана Јовић и Мира Ђорђевић, раде на одређено
време, а спремачица Биљана Маринковић на основу уговора о привременим и
повременим пословима. У односу на обим послова које обавља, а према постојећој
систематизацији потребно је Биљану Маринковић запослити на неодређено време.
У 2003. години знатно је премашен план рада, па је тако повећан и обим
послова и стога је неопходно заснивање сталног радног односа за библиотекаре
Светлану Јовић и Миру Ђорђевић.
Стручни испит је положило девет радника са највишим оценама.
Корисници
У 2003. години број уписаних чланова је 10.835, што је за 43% више у односу
на 2002. годину и 35% више у односу на план (8.000).
Структура уписаних чланова је: деца до 14. година – 5.093, ученици средњих
школа – 1.604, студенти – 863 и остали – 3.275.
Разлози повећања броја уписаних су, поред породичне чланарине која је
уведена од 1. фебруара 2003. године, и побољшана набавка књига, боља сарадња са
основним и средњим школама Земуна.
Набавка
У 2003. години набавка књига је била боља него претходних година.
Набављено је 6.103 публикације што је у односу на планиран број од 3.500 за 74%
више.
Преглед према структури УДК:
0 – 132, 1 – 303, 2 – 164, 3 – 273, 5 – 73, 6 – 101, 7 – 111, 8 –3.767, 9 –358, Дечија
књига – 821 публикација.
Фонд
Укупан књижни фонд библиотеке "Свети Сава" је 170.000 публикација. Из
фонда су расходоване неактуелне и оштећене публикације (око 3.000) у дозвољеном
проценту од 3% на годишњем нивоу. Један део завичајног фонда пресељен је у мању
просторију која је некад била шаховски клуб.
У просторије БГБ пресељен је и један део фонда периодике Библиотеке која
се налазила у ОШ "Петар Кочић".
Дечије одељење је завршило сређивање фонда по систему УДК и
разврставање лектире по разредима према допису Министарства просвете.
Сви огранци и Одељење за одрасле су завршили сређивање фонда:
разврставање бивше југословенске књижевности по националним књижевностима и
родовима као и њихово обележавање.
Укоричено је 1.066 књига.
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Обрада
Инвентарисано је 6.103 библиотечке јединице. Од априла месеца, уз
присуство стручних радника Одељења за развој Библиотеке града Београда,
затворене су књиге инвентара одељења и огранака и прешло се на централно
инвентарисање.
Каталошки је обрађено: 2.418 каталошких листића за централни каталог,
5.184 за ауторски и 5.184 за насловни каталог.
Статистика
Редовно се води дневна и месечна статистика о структури корисника и
коришћених књига. За 2003. годину укупан број корисника библиотеке је 87.729, а
број коришћених монографских и серијских публикација је 196.876.
Преглед по групама:
0 - 2.467, 1 - 4.230, 2 - 2.203, 3 - 2.943, 5 - 1.136, 6 - 1.418,
7- 2.110, 8 - 149.388, 9 - 6.298, дечија књига - 19.839 и
часописи - 4.844.
Прошлогодишњи план за коришћење периодике је нереално постављен, зато
што наша библиотека не располаже са великим бројем часописа. Углавном се
користи неколико дневних и недељних новина, док се стручни часописи много мање
траже. Треба напоменути да део наше периодике није смештен у згради библиотеке,
већ је дислоциран на неколико места. Из овога се може закључити да је број
коришћених часописа реалан и задовољавајући.
Културно-образовни програми
Протекли период је био богат културно-образовним програмима и за одрасле
и за децу. У 2003. години одржано је 121 програм којима је присуствовало 8.734
посетилаца. Томе је допринела ангажованост једног броја запослених, сарадња са
основним и средњим школама у Земуну, а посебно са Музичком школом "Коста
Манојловић", која је поред редовних концерата својих ученика у просторијама
библиотеке, константно пружала музичку подршку код свих других културних
манифестација.
Успостављена је сарадња са: Општином Земун, Контакт радиом, Земунским
новинама, Земунском хроником, Клубом матичне културе, Туристичким друшвом
Земуна, Музејом уметности у Земуну, Удружењем уметника "Широка стаза" са
којим су организоване "Путописне радионице" г-ђе Марије Ланде, Удружењем
"Пријатељи деце Земуна" са којим је организована завршна свечаност "Мајских
песничких сусретања", покренута акција "Доситејево перо" и конкурс "Пред ликом
Светог Саве".
У априлу месецу је било представљање Издавачке куће "Клио" уредника
Зорана Хамовића, и отварање продајне изложбе која је трајала 15 дана.
У Библиотеци су гостовали многи књижевници, спортисти и личности из
јавног живота: Никола Вујичић, Горан Петровић, Градимир Стојковић, Драгомир
Ћулафић, Гордана Симић, Тиодор Росић, Никола Милошевић, Данило Николић,
Олга Савић, Светозар Глигорић, Љубивоје Ршумовић, Миливој и Александар
Каракашевић, Војислав Лубарда, Невена Витошевић, Давид Албахари, Ружица
Башић, Весна Милинчић, Бранко Ивановић, Зоран Симоновић и многи други.
Поводом међународне године људи са посебним потребама у Библиотеци је
организовано поетско вече Јоване Стојановић и промоција њене књиге "Шапат
челика и чипке".
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Започет је циклус "Мој живот". Први гост у Библиотеци био је прослављени
шахиста Светозар Глигорић, затим Миливоје Каракашевић, прослављени
стонотенисер и Давид Албахари, књижевник.
Градимир Стојковић и Драгомир Ћулафић обишли су већину земунских
школа представљајући своје књиге "Хајдук у Београду" и "Боље вас нашли".
У децембру је представљен први еколошки часопис за децу "Еколарац" и
први еколошки бонтон. Гости: Младен Гверо, уредник часописа и Слободан
Малушић, специјалиста педагог.
Ажуриран је сајт Библиотеке на адрсеи www.biblioteke.org.yu.
У просторијама Библиотеке организован је састанак библиотекара основних
и средњих школа општине Земун. Основан је Актив библиотекара, изабран
председник и његов заменик, договорено је да сарадња између школа, општинске
библиотеке и Одељења за развој Библиотеке града Београда буде интезивирана.

Библиотека "Петар Кочић"
Врачар
Простор
У саставу Библиотеке "Петар Кочић" налази се Централна библиотека, дечје
одељење и 3 огранка.
Централној библиотеци недостаје чиатонички простор, у коме је тренутно
смештено Дечије одељење. Надамо се да ће следеће године Дечије одељење добити
адекватније услове за рад.
Огранак "Слободан Марковић" је у истом, лошем стању као и прошле године.
Канцеларија руководиоца је пресељена у просторије огранка "Лаза
Лазаревић". У адаптирани простор овог огранка смештен је Амерички кутак.
Опрема
У 2003. години прикључена су сва три рачунара, која је Библиотека добила
2002. године. Оба рачунара која се налазе у огранку "Лаза Лазаревић" прикључена
су на Интернет.
У огранку "Борислав Пекић" постављене су тракасте завесе, купљено је 10
столица за запослене и сто за канцеларију руководиоца, набављен је колор
штампач, 1 факс и 4 телефонска апарата.
Корисници
Библиотека "Петар Кочић" је учланила 5.310 корисника. После дужег низа
година план је испуњен, па и премашен. Уписано је 2.372 деце до 14 година, 633
ученика средњих школа, 287 студената и 1.746 осталих.
На иницијативу руководиоца Библиотеке уведена је породична чланарина
као нови вид услуге корисницима од 01. фебруара. До краја године овај вид
учлањења је дао врло добре резултате.
Фондове Библиотеке користило је 212 чланова других библиотека. Током
2003. године дате су на коришћење 98.024 публикације. Тај број би сигурно био
већи да Библиотека има читаонице.
Уведена је услуга резервације књига.
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Набавка
Библиотека је ове године обновила и попунила своје фондове захваљујући
откупима Скупштине града и Министарства културе, куповини од чланарине и
великом броју поклоњених књига. Укупно је набављено 5.864 јединица чиме је
премашен план за 2003. годину за 614 јединица. Набављено је и 492 сликовнице које
су евидентиране у посебним листовима.
Јесењи откуп је стигао половином децембра и биће инвентарисан и обрађен у
2004. години.
Библиотека купује дневни лист "Политика" и недељник "Политикин
забавник" за Централну библиотеку и огранак "Лаза Лазаревић".
Обрада
Од 31.01.2003. Библиотека ради централизовано инвентарисање нових књига.
У одељењу обраде инвентарисано је и обрађено 5864 примерака. За каталоге је
урађено 4.302 ауторских, 3.828 насловних, 1.514 стручних и 2.808 каталошких
листића за централни каталог (укупно 12.452 листића). Библиотека нема предметни
каталог што је велики недостатак.
У служби обраде се од фебруара месеца, због великог броја
неинвентарисаних и необрађених књига нису умножавали листићи за одељења и
огранке већ су тај посао обављали запослени у одељењима и огранцима. Од
новембра месеца листићи се поново умножавају у одељењу обраде.
Због великог заостатка у одељењу обраде у одељењима и огранцима је
обрађен и велики број поклона читалаца.
Сви поклони се од априла пописују и ти спискови се достављају Набавној
служби Библиотеке града Београда.
Ревизија
Обављене су две ванредне ревизије.
У Дечијем одељењу је након пресељења део фонда остао у кутијама, па је
урађена ревизија тог дела фонда. Отписано је 4.579 јединица.
У огранку "Слободан Марковић" је урађена ревизија дела фонда који је
вишак и отписано је 5.630 јединица.
Годишњим расходом од 3% отписано је 2.671 јединица.
Укупно је отписано 12.880 јединица.
Фонд
Стварно стање фонда Библиотеке након 2 ванредне ревизије и годишњег
отписа од 3% у 2003. години је 93.921 јединица. Утврђено је да је приликом
састављања Записника о ревизији 2002. године направљена грешка у приказу
стварног стања фонда где стоји 123.479 а треба 97.790 јединица.
У 2003. години укоричено је 1.000 књига.
Фондови у одељењима и огранцима су обележени и пресложени по новим
УДК ознакама. Започето је пресигнирање фонда.
Током 2003. године започета је ревизија каталога у Библиотеци.
Статистика
У свим одељењима и огранцима уредно се води дневна и месечна статистика
о броју и структури корисника и позајмљених књига.
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Културно-образовни програми
За 2003. годину планирано је организовање 50 културно-образовних
програма, а остварено је 75, од тога: 2 књижевна сусрета, 15 промоција, 25 изложби
књига, 11 ликовних изложби, 6 јубилеја, 14 програма за децу и 2 остало. Одржана је
и једна продајна изложба књига Независних издања Слободана Машића у холу
Библиотеке. Програми нису одржавани током априла, јуна, јула, августа, септембра,
октобра и половине новембра месеца. Колегиница која води програме била је на
заменама током ових месеци и радила ванредну ревизију у Дечијем одељењу.
Библиотека "Петар Кочић" обележила је свој дан 21. маја, као и дан рођења
писца Петра Кочића 12. јула.
Упркос лошим условима рада, у Дечијем одељењу организован је велики број
сусрета, изложби, дружења. У оквиру Дечијег одељења радила је сликарска
радионица коју је водила академски сликар Љиљана Донов.
Покренут је Актив библиотекара основних школа на територији општине.
Одржана су четири састанка, а од децембра је по први пут на Врачару покренута
манифестација "Читалачка значка". Састанцима присуствују библиотекари основних
школа, библиотекар запослен у Дечијем одељењу и руководилац Библиотеке.
Кадар
Решењем директора БГБ бр. 175 од 15.01.2003. на место руководиоца
Библиотеке постављена је Миљана Ђорђевић.
Колегиница Драгана Вуксановић, која је као књижничар радила у
Библиотеци "Петар Кочић" више од 20 година, преминула је после дуже болести у
новембру месецу.
Колегиница Дијана Арсенијевић је током 2003. отишла на трудничко и
породиљско боловање.
Остале информације
Миљана Ђорђевић, руководилац Библиотеке, учествовала је у раду семинара
"Електронско представљање на мрежи и унапређивање комуникације библиотека",
одржаног у Љигу од 11. до 13. фебруара. У децембру у оквиру процеса укључивања
БГБ у систем узајамне каталогизације као активне библиотеке–чланице,
присуствовала је петодневном курсу COBISS2/Каталогизација - почетни у
организацији Центра Виртуелне библиотеке Србије, како би стекла неопходна знања
и добила лиценцу за рад у систему COBISS.
Током децембра инсталиран је и АLPHA сервер, а рад у тест бази почеће у
2004. години.
Са СО Врачар је остварен добар контакт и општина је спремна да помогне
Библиотеци колико је то у њеној моћи.
У априлу смо разговарали о сређивању и адаптацији огранка "Слободан
Марковић" у Јужном булевару 32, за који смо веровали да припада Општини.
Међутим, испоставило се да је власник простора непознат и од тога се одустало.
Општина ће у сарадњи са ЈКП "Зеленило-Београд" средити ограду испред
Централне библиотеке чиме ће окружење Библиотеке бити улепшано.
У децембру је Општина понудила Библиотеци да суму од 250.000,00 динара
уложи у Дечије одељење.
Библиотеци Дома инвалида "Васа Стајић" на Бежанијској коси поклоњено је
800 књига.
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Библиотека "Деспот Стефан Лазаревић"
Младеновац
Простор
Библиотека "Деспот Стефан Лазаревић" заузима простор од 400м2.
Предвиђено је да се у 2004. години за рад Интернет-читаонице реконструкцијом
оспособи још 40м2 додатног простора. У 2003. години окречени су плафон и део
зидова на Дечјем одељењу и уграђено 6 рефлектора за боље осветљење и купљена 4
паноа за изложбе (средствима Данског савета за избеглице). Окречена су два тоалета
и промењене плафоњере у њима. Окречен је ходник, офарбана столарија и
гелендери (средствима Библиотеке града).
Опрема
Из средстава БГБ набављено је 5 ормара за референсну збирку, 2 штампача,
усисивач и факс апарат. Из средстава Данског савета набављено је: три компјутера,
штампач и софтвер за Интернет-читаоницу. Из средства спонзора ЈКП "Пијаце"
Младеновац финансирана је израда два ормара за укоричене часописе.
Корисници
У 2003. години укупно је у Библиотеку уписано 1.948 нових чланова.
Највећи број је деце до 14 година - 984. Средњошколци и студенти највише користе
фонд Библиотеке а њих је 507. Због лошег стања у младеновачкој привреди, мањи је
број одраслих чланова - 376. Фонд Библиотеке користи и 41 члан других
Библиотека, што укупно чини 1.990 корисника.
Набавка
Набавка нових књига је доста добра. У 2003. години увећали смо фондове за
4.303 примерка књига. Већи је број књига које траже читаоци - популарних издања.
Нових књига за децу је 947, нарочито су атрактивна популарна издања из
разних области науке и популарни атласи. Највећи број књига набављен је откупом
Секретаријата за културу – око 70%, а остало од средстава чланарине, поклоном и
откупом Министарства културе.
Статистика
Воде се дневне и месечне статистике, према којима је у 2003. већи број
коришћених књига него у 2002. години, укупно 60.881 књига. Највећи број је из
области књижевности, 28.167 а затим књиге за децу, 15.000. Из области историје и
географије коришћена је 5.901 књига.
Културно-образовни програми
У 2003. години планирани су и остварени следећи програми:
• Познати писци
• Завичајни писци и теме
• Деспот Стефан Лазаревић
• Писци за децу
• Шумадијске метафоре
• Акција "Хајде да читамо заједно"
• Прослава Дана општине
• Јубилеји
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Тако је било 10 књижевних сусрета, 5 предавања, 6 промоција, 15 изложби
књига, 3 ликовне изложбе, 3 обележавања јубилеја, 7 музичких програма и 54
програма за децу у оквиру акције "Хајде да читамо заједно", укупно 103 програма.
Остале информације
Сарадња са медијима је такође добра. Редовни прилози доприносе
популаризацији књиге и Библиотеке.
Добра сарадња са школама и даље се наставља. Тако је 23. априла основан
актив школских библиотекара. За председника је изабрана Љиљана Арсић,
библиотекар у ОШ "Коста Ђукић". Актив сваког месеца има редовне састанке.
Кадар
Током 2003. године један радник је положио стручни испит. Од 1. септембра
нови радник нагажован је на пословима културне делатности.

Библиотека "Ђорђе Јовановић"
Стари град
Простор
Према плану за 2003. годину адаптиран је простор Огранка „Јован Поповић“
у Улици Мике Аласа бр. 44 анажовањем средстава СО Стари град и сопствених
средстава. Изостала је још светлосна и термичка изолација због недостатка
сопствених средстава.
Опрема
У новембру 2003. испоручена је компјутерска опрема: 3 радне станице
Pentium 4; ласерски штампач HP 1010 и колор штампач HP 3550.
Корисници
Током 2003. године библиотека ја имала 3.971 корисника од чега 3.393 својих
чланова и 578 из других библиотека. Значајно за рад са корисницима у 2003. години
је да огранак библиотеке „Јован Поповић“ због адаптације није радио са публиком
скоро 2 месеца.
На посету и чланство Библиотеке битно су утицали грађевниски радови у
Завичајном одељењу БГБ које се налази на истој адреси као и Позајмо одељење за
одрасле кориснике у улици Змај Јовиној бр. 1.
Набавка и обрада
У првој половини године Библиотека је набавила и обрадила 4.830 књига и
10 наслова часописа. Књиге су набављене откупом Скупштине града Београда,
Министарства културе Србије, поклонима читалаца, издавача и пријатеља Библиотеке. Часописи се добијају преко републичког Министарства културе и на основу откупа градског Секретаријата за културу.
Део књига набављених у 2003. години се налази још у обради.
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Ревизија
Ревизијом из 2002. године у 2003. отписано 28.368 књига.
Статистика
Статистика се води дневно и месечно на одговарајућим формуларима.
Културно-образовна делатност
Посебно истичемо да је и ове године додељена награда "Ђорђе Јовановић" и
то Драгану Стојановићу за књигу "Лепа бића Иве Андрића".
У октобру на Дечјем и у новембру на Позајмном одељењу за одрасле
одржана су предавања за студенте библиотекарства Филолошког факултета под
називом "Савремена библиотека".
Библиотека и њен рад су представљени на Интернет адреси
www.biblioteke.сo.yu. Библиотека је чланица система www.biblioteke.org.yu и
евидентирана је на html адреси www.bgb.org.yu, а једина је позајмна библиотека из
Србије и Црне Горе која је лиценцирана на Интернет порталу УНЕСКО-а.
Руководилац Библиотеке је учествовао на 2 научна и 11 стручних скупова,
док су остали запослени редовно и активно учествовали на бројним предавањима
које је организовала БГБ и НБС.

Библиотека “Доситеј Обрадовић”
Вождовац
Фонд и набавка
Укупан фонд библиотеке “Доситеј Обрадовић” је 120.530 књига, који је у
2003. години приновљен за 3.368 нових јединица. У следећој табели приказани су
фондови и набавка по огранцима.
Библиотека и огранци
Централна библиотека
"Суреп"
"Филип Вишњић"
"Карађорђе"
"Степа Степановић" (затворен)
"Милутин Ускоковић"
Рипањ
Укупно:

Фонд
21.778
22.704
24.636
11.708
9.817
14.860
15.027
120.530

Набавка
959
535
899
513
462
3.368

Број инвентарисаних и обрађених библиотечких јединица подудара се са
бројем набављених књига, изузев књига које су стигле непосредно по изради
извештаја. У функцији су каталози у огранцима: “Филип Вишњић”, “Карађорђе” и
“Милутин Ускоковић”, а у осталим су у изради.
Од укупно набављених књига на обради се налази 1.296 нових јединица.
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Статистика
Статистика о броју позајмљених књига води се на нивоу дневне и месечне
евиденције.
Културно-образовна делатности
Број културних програма организованих у 2003. години.
Назив програма
Доситејево перо
Читалачка значка
Читајмо заједно
Ђачка песничка сусретања
Испевај-нацртај
Сазвежђе речи
Изложбе
Доситејеви дани
Укупно:

број
1
1
1
1
1
1
1
1
8

број сусрета

број учесника

33
63
16
3
12
6
4
137

321
490
1.716
300
440
550
350
200
4.367

бр. бесплатно
учлањених
1.716

1.716

Од 2003. године први пут се организује Дечји фестивал "Доситејеви дани"
(Дан лепе речи, Дан лепе песме, Дан лепе игре и Дан лепих награда) који се одвијао
у знаку књижевника Душка Радовића. У овој манифестацији учествовало је шест
основних школа Вождовца.

Библиотека "Лаза Костић"
Чукарица
Простор
Библиотека је у истим просторима. Планирано кречење неких огранака, као и
кречење и промена крова у централној библиотеци није реализовано. Крајем 2003.
године КОЦ Чукарице, у чијој згради се налази Централна библиотека, расписао је
конкурс за поменуте радове, па се очекује да ће почетком 2004. године тај проблем
бити решен.
Корисници
Учлањено је 5.816 читалаца, од тога: деце до 14. година 2.257, ученика
средњих школа 1.052, студената 379, осталих 2.218. Фондове Библиотеке користило
је 820 чланова других библиотека (укупно 6.636 читалаца).
Набавка
Набављено је 4.961 књига.
Фонд
Укупан фонд Библиотеке на крају 2003. године износи 125.063 књиге.
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Обрада
Инвентарисано и обрађено 4.961 јединица за: ауторски каталог 4.223,
насловни каталог 4.050, стручни каталог: 612, предметни каталог: 1.115
Статистика
У сваком огранку води се дневна и месечна статистика о броју и структури
корисника и коришћених књига. Прочитано је 143.712 књига.
Културно-oбразовнa делатност
Библиотека “Лаза Костић” на Чукарици је у 2003. години имала богату
културно-образовну делатност у оквиру које се посебно истиче рад са децом.
Књижевници Градимир Стојковић и Драгомир Ћулафић одржали су 40 сусрета са
децом из београдских школа, делом у просторијама самих школа, а делом у
просторијама општинских библиотека скоро свих београдских општина. Ти сусрети
су подразумевали и колективан упис ученика као и бесплатан упис ђака-првака у
Библиотеку.
Одржано је укупно 112 програма, предавања 44, промоција 3, изложби књига
18, програма за децу 40, остало 7.
У оквиру трибине “Бранко Ћопић” представљени су млади књижевни
таленти Београда. У сарадњи са организацијом Пријатељи деце организовани су
сусрети деце-песника 16 основних школа (водитељи Љубивоје Ршумовић и Мошо
Одаловић), као и Први београдски фестивал писаца за децу.
У Библиотеци је одржана традиционална Општинска смотра најбољих
рецитатора основних и средњих школа Чукарице.
Дан Библиотеке, 12. фебруар је обележен представљањем књижевног
портрета Мира Вуксановића, уз учешће Михајла Пантића и Мише Јанкетића.
Књижевник и библиотечки радник Библиотеке Градимир Стојковић добио је
награду Вечерњих новости “Гордана Брајовић” за најбољу књигу намењену деци у
2003. години.
У оквиру трибине “Бранко Ћопић” представљене су збирке песама
Слободана Јенчића “Длаке на језику”, библиотекара-песника Дарка Хабазина
“Бити”, као и књига учесника Ђачких песничких сусретања деце Чукарице у 2003.
години “Понекад пожелим да порастем”.
На београдском Сајму књига са децом Новог Београда дружили су се Раша
Попов и Градимир Стојковић.
Обновљен је рад Актива библиотекара основних школа и основан Актив
библиотекара средњих школа Чукарице. У току 2003. године одржана су два
састанка ових актива којима је поред запослених у Библиотеци “Лаза Костић”
присуствовала и Лидија Вранеш-Дреновац, библиотекар-инструктор у Одељењу за
развој библиотечке делатности Библиотеке града Београда.
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Библиотека ''Јован Дучић''
Барајево
Библиотека ''Јован Дучић'' Барајево остварила је у 2003. години планиране
резултате, изузев броја уписаних чланова који је за 6% већи од истог броја у 2002.
години, али за 80 чланова, односно 8%, мањи од планираног.
Простор и опрема
У централном одељењу набављен је компјутер, два штампача и 10 столица за
читаоницу.
Корисници
Укупно је уписано 1.720 чланова, док је фондове Библиотеке користило и 25
чланова других библиотека.
Набавка
Број приновљених библиотечких јединица је 3.031.
Фонд
Стање књижног фонда на крају 2003. године је 46.410 јединица (Барајево
32.604, Вранић 10.479 и Мељак 3.327).
На годишњем нивоу расходовано је 567 књига у Централној библиотеци.
Обрада
Број инвентарисаних и обрађених књига је 3.031 (Барајево 2.003, Вранић 461
и Мељак 567). За нове наслове израђени су каталошки листићи за ауторски, стручни
и насловни каталог.
Статистика
Води се дневна и месечна статистика у сваком огранку, и то о броју
корисника по струкури и броју коришћених књига по групама УДК.
Културно-образовни програми
Као резултат боље координације са Библиотеком града Београда, на овом пољу
остварено је више програма.
Књижевни сусрети:
• Одржан је сусрет са децом узраста од 5 до 8 разреда у сали Дома културе
Барајево чији је гост био Градимир Стојковић.
• 7. октобра одржан је књижевни сусрет - "Песнички час" са ученицима првог
разреда. Програм је водила књижевница за децу Љиљана Нинковић-Мргић.
Промоције књига
• Милутина Миланковића : "Кроз васиону и векове",
• Драгослава Михаиловића : "Треће пролеће",
• Горана Петровића : "Ближњи",
• Зорана Николића : "Испит за ноћ",
• Предрага Јовановића : "Рачунајте на рачунаре".
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Изложбе:
• Постављено је 8 изложби нових књига у Библиотеци и две изложбе о
програмима Библиотеке (фотографије и радови ученика).
Ликовне изложбе:
• Изложбе Мале школе карикатуре, илустрације и стрипа. Изложени су радови
ученика из 15 београдских школа.
• Изложба под називом ''Бугарски сликари од 1931-1981. године'',
• Изложба Илија Бешков : Изабрани радови .
Обележавање јубилеја:
• Прослава Дана Библиотеке, програм посвећен Јовану Дучићу. Учесник
програма био је Тихомир Станић.
• 25. септембра обележена је годишњица отварања огранка у Мељаку.
Одржана су два програма посвећена Бранку Радичевићу, чиме је обележено и
150 година од смрти овог великог писца. Учесници у програму су били
глумици позоришта ''Бошко Буха'', Зорица Јовановић и деца основних школа
Мељака и Вранића.
Програми за децу:
• Такмичење рецитатора одржано у марту,
• Организована је радионица за осликавање васкршњих јаја и програм поводом
доделе награда,
• Одржана су 3 сусрета у оквиру Мајских песничких сусретања. Песникводитељ Драгомир Ћулафић.
• 9. октобра, у сарадњи са организацијом Деца Барајева организован је
маскенбал. Деца предшколског узраста и ученици од 1. до 4. разреда извели
су три кратке сценске игре. Као гост манифестације наступила је Зорица
Јовановић са колажом из свог репертоара. Отворена је изложба ликовних
радова ученика од 5. до 8. разреда. Библиотека је наградила 3 најуспешнија
рада.
• 10. октобра организована је колективна посета предшколаца којом приликом
су им подељене чланске карте Библиотеке.
Сви програми су одржани у току Дечје недеље уз учешће великог броја деце.
Остало:
Расписан је наградни литерарни темат и организована је свечаност на којој су
додељене награде за најуспешније радове.
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Библиотека "Милован Видаковић"
Сопот
Простор и опрема
Огранак у Раљи је скоро годину дана био затворен. Почео је са радом
17.12.2003. године. Адаптацију простора (25м²) омогућили су СО и ДИП Сопот.
Направљене су нове једностране полице, исхоблован је и излакиран паркет и
поправљена ТА пећ.
Централној библиотеци недостаје канцеларијски простор за обраду књига и
већи простор за депо – за смештај књига које се мање користе.
Библиотека је успоставила добру сарадњу са СО Сопот. Општина је имала
разумевања да помогне адаптацију огранка у Раљи.
Централна библиотеке у Сопоту добила је бојлер, ролетне (јер је 2/3 простора
у стаклу), факс и још један штампач који ће се искључиво користити наменски за
штампање каталошких листића. У ту сврху неопходан је још један рачунар.
Корисници
Укупан број чланова уписаних у току 2003. године је 1.393, а према
структури: деце до 14 година је 930, средњошколаца 75, студената 29 и осталих
корисника 359. Фонд Библиотеке користило је и 36 чланова других библиотека, тако
да је активних чланова у протеклој години било 1.429.
Набавка
У току 2003. године приновљене су 3.702 књиге, 288 сликовница, и 13 CD-a.
Од тога су 3.373 књиге добијене куповином, а 329 у виду поклона.
Библиотека је добила на поклон од дародавца пет наслова серијских
публикација (НИН, Дуга, Илустрована Политика, Спорт и свет, Београдска недеља),
од којих је 3.000 бројева укоричено, а око 1.000 није.
Фонд
С обзиром да фонд годинама није био сређиван, а и због недостатка простора
за смештај нових књига, приступило се тријажи фонда. Предложено је за расход по
основу дотрајалости 1.349 библиотечких јединица што је Управни одбор одобрио.
Стварно стање књижног фонда је 45.700 библиотечких јединица.
До сада су издвојене 5.002 библиотечке јединице (које се мање користе), које
су пописане и смештене у привремени депо.
Обрада
Извршена је евиденција, селекција и разврставање новонабављених
публикација. Инвентарисане су 3.702 књиге, евидентирано је 288 сликовница и 13
CD-a. Израђена су 2.085 листића за ауторски и 685 за насловни каталог.
Статистика
Води се дневна и месечна статистика о броју корисника и коришћених књига.
Библиотеку је ове године посетило 20.276 корисника којима су дате на читање
32.903 књиге. Статистика показује да је сваки корисник позајмио 1,62 књиге.
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Културно-образовни програми
Библиотека је организовала 64 културно-образовна програма. Поједине
програме је реализовала у сарадњи са Центром за културу из Сопота.
Књижевни сусрети: гостовање Књижевног клуба Бранко Миљковић из
Београда – Романи Радована Бели Марковића; Вече сатире и хумора – Раша Попов
и Вита Теофиловић; сусрет са дечјим писцима Градимиром Стојковићем и
Драгомиром Ћулафићем.
Предавања: из серијала Путовања – Причом и сликом кроз Мексико и трагом
цивилизације Маја; Турска.
Промоције књига: Записи из Горњег Космаја III Милоја Радојевића; Легенде
и митови Космаја Бранке Радовановић; Десет писаца – десет разговора Бранимира
Ћосића.
Ликовне изложбе: етно-изложба Ткање – традиционална вештина као
инспирација савремених ткаља (Београд); Наивна уметност шумадијске Колубаре
(Лазаревац); Средњовековне цркве и манастири Космаја (у сарадњи са Заводом за
заштиту споменика културе града Београда и Центрам за културу Сопот).
Изложбе књига: Најчитаније жене-писци овога лета; Читајте и Ви – НАЈ
издања Народне књиге; изложба књига поводом Светског дана књиге; изложбе
дечјих најновијих издања.
Обележавање јубилеја: Светосавска академија; Дан Библиотеке; програм
поводом 110 година од рођења Милоша Црњанског.
Музички програми: Дамама с љубављу – музичко-поетски програм поводом
Дана жена; више музичких програма у оквиру отварања изложби.
Програми за децу: Дан пролећа; Ускршње маштарије; Дечја недеља
(Доживљаји Пипи Дуге Чарапе), гост првакиња Позоришта Бошко Буха Зорица
Јовановић; Општинска смотра рецитатора; Мајски литерарни конкурс; Причаонице
за предшколце, Шетање по свету маште; монодрама Белешке једне Ане, гост
глумица Зорица Јовановић.
Остали програми: Дани Милована Видаковића. (У оквиру ове локалне
културне манифестације одржани су следећи програми: Под липама манастира
Тресије, На рушевинама манастира Кастаљана, Петровдан у Неменикућу. У
организацији манифестације учествовали су Библиотека града Београда, Црквена
општина Неменикуће и Библиотека у Сопоту). Основан је Актив школских
библиотекара основних и средњих школа са подручја општине Сопот.
* Програми који су реализовани а нису били предвиђени Програмом рада за
2003. год. : више сусрета популаризационо-едукативног карактера са ученицима од
V-VIII разреда, ради анимирања (потенцијалних) корисника путем презентовања
најзанимљивијих издања из књижног фонда; оснивање Књижевног клуба.
* Програм који представља квалитативну новину је оснивање и рад
Књижевног клуба у циљу окупљања и артикулисања локалних књижевних
стваралаца.
Кадар
Од 01.10.2003. године на упражњено радно место библиотекара примљен је
Маринковић Марјан који је ангажован на пословима културно-образовне
делатности.
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Библиотека “Илија Гарашанин”
Гроцка
Простор
Библиотека “Илија Гарашанин” у Гроцкој коју чини Централна библиотека,
Дечје одељење и огранци у Врчину и Калуђерици у току 2003. године радила је у
истим просторним условима као и протеклих година. На иницијативу Библиотеке,
уз велико разумевање и подршку управе Библиотеке града Београда, а посебно
захваљујући материјалној подршци Скупштине града Београда, у току је припрема
новог простора за огранак у Калуђерици површине око 180м2, а усељење се очекује
до пролећа 2004. године. У 2003. години делимично је реновирано Дечје одељење.
Опрема
У току 2003. године Библиотека је добила два рачунра, два штампача и један
факс апарат.
Корисници
Огранак у Калуђерици са преко 30.000 становника има 752 члана, што је
знатно повећање у односу на 2002. годину, али још увек испод стандарда. Надамо се
да ће пресељење у нови, знатно већи простор, увећање књижног фонда, покретање
културних активности и увођење друге смене учинити да огранак постане омиљено
састајалиште грађана. Централна библиотека има 532 члана, Дечје одељење 362
члана, а огранак у Врчину 607 чланова. Гледано по структури, највише је најмлађих
чланова 1.392, а најмање студената 67. Укупан број чланова Библиотеке у Гроцкој
осетно је повећан, али је још увек далеко од задовољавајућег.
Набавка
У 2003. годни укупно је набављено 3.651 књига. Од овог броја је 438 књига
набављено за децу што је у односу на број предшколаца и основаца изузетно мало.
Статистика

Библиотека води дневну и месечну статистику о структури корисника и
издатим књигама по групама УДК. Укупно је током 2003. године издато 39.026
књига, што чини просек од 17.32 књиге по читаоцу.
Фонд
Библиотека “Илија Гарашанин” у Гроцкој располаже фондом од 47.651
јединице: Централна библиотека има 20.554, дечје одељење 4.842, огранак у Врчину
10.950 и огранак у Калуђерици 11.305 јединица библиотечке грађе.
Културно-образовни програми
Културне манифестације су углавном организоване у "Галерији 11"
Централне библиотеке, и неколико програма у огранку у Врчину. Настојало се да
културни програми буду разноврсни и мултимедијални како би привукли пажњу
ширег круга посетилаца. Својим бројем истичу се књижевни сусрети, промоције,
ликовне изложбе и пратећи музички програми. Библиотека је организовала и
неколико гостовања писаца у школама Гроцке у оквиру акције "Писац – гост
школе". Посебно је било запажено гостовање Раше Попова у Врчину.
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Структура уписаних чланова
библиотека

деца до 14.
година

ученици сш

студенти

остали

укупно

Библиотека града Београда

5.051

1.635

5.821

4.210

16.717

"Јован Дучић" - Барајево

1.250

134

47

289

1.720

"Доситеј Обрадовић" - Вождовац

2.125

667

177

1.183

4.152

"Петар Кочић" - Врачар

2.440

680

307

1.883

5.310

"Илија Гарашанин" - Гроцка

1.392

173

67

621

2.253

"Вук Караџић" - Звездара

4.917

931

349

2.022

8.219

"Свети Сава" - Земун

5.093

1.604

863

3.275

10.835

984

507

81

376

1.948

"Вук Караџић" - Нови Београд

5.995

1.263

487

2.811

10.556

"Миодраг Булатовић" - Раковица

3.542

629

242

1.805

6.218

"Исидора Секулић" - Савски Венац

2.085

520

295

2.391

5.291

930

75

29

359

1.393

"Ђорђе Јовановић" - Стари град

1.663

338

211

1.181

3.393

"Лаза Костић" - Чукарица

2.257

1.052

379

2.128

5.816

39.724

10.208

9.355

24.534

83.821

"Деспот Стефан Лазаревић" - Младеновац

"Милован Видаковић" - Сопот

укупно

Извештај о раду Библиотеке града Београда у 2003. години

Структура коришћених јединица према групама УДК
библиотека
Библиотека града Београда
"Јован Дучић" - Барајево
"Доситеј Обрадовић" -

0

1

2

3

5

6

7

8

9

дечја

читаоница

укупно

9.672 25.851 15.873 33.022 11.999 18.622
361
400
351
281
147
188
436
970
476
535
152
212

9.781 157.212 35.101
201 19.746
920
397 51.544 2.226

32.000
15.422
13.879

16.270
1.025
302

365.403
39.042
71.129

"Петар Кочић" - Врачар
"Илија Гарашанин" Гроцка

912
1.934

2.423
943

1.626
899

998
579

559
1.095

"Вук Караџић" - Звездара
"Свети Сава" - Земун
"Деспот Стефан Лазаревић"
- Младеновац

1.718
2.467
9.689

2.447
4.230
1.527

1.689
2.203
853

1.235
2.943
2.431

"Вук Караџић" - Нови
Београд

1.175

2.837

1.560

1.364

"Миодраг Булатовић" Раковица

1.959

2.783

1.944

2.238

985

2.800

1.497

1.310

816

2.411

870

424

511

669

1.955

1.002

1.013

Вождовац

"Исидора Секулић" - Савски
Венац

"Милован Видаковић" Сопот
"Ђорђе Јовановић" - Стари
град
"Лаза Костић" - Чукарица
укупно

534
416

470
266

889
977
1.136 1.418
237 1.578
471

606

1.523 1.344

70.646
20.146

3.113
1.260

15.094
11.488

1.649
3.998

98.024
43.024

1.477 76.382
2.110 149.388
2.230 28.167

3.719
6.298
5.901

30.329
19.839
8.268

10.275
4.844
22.083

131.137
196.876
82.964

797 102.945

2.739

27.048

23.054

164.596

1.541

55.881

4.462

34.830

11.100

119.605

609

1.354

66.907

3.533

19.552

3.210

102.573

277

514

1.703

17.858

1.230

4.807

2.298

32.903

.373

529

874

41.641

3.101

31.365

4.013

86.535

2.620 2.675 2.116 2.086 2.081 1.718 1.720 96.171 4.966 27.559
37.008 52.711 32.513 50.546 21.051 29.051 25.839 954.634 78.569 291.480
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1.080 144.792
105.201 1.678.603
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библиотека
Библиотека града Београда

0

1

Структура набављених јединица
2
3
5
6

7

8

9

дечја

укупно

727

673

400

1.078

255

495

537

6.168

908

3.100

14.341

"Јован Дучић" - Барајево
"Доситеј Обрадовић" - Вождовац

60
44

156
179

80
90

144
135

36
33

37
48

60
56

1.696
1.764

220
405

542
614

3.031
3.368

"Петар Кочић" - Врачар
"Илија Гарашанин" - Гроцка

99
91

319
212

168
105

285
200

68
67

97
56

116
73

3.697
2.127

362
282

653
438

5.864
3.651

"Вук Караџић" - Звездара
"Свети Сава" - Земун
"Деспот Стефан Лазаревић" Младеновац

90
132
132

248
303
183

114
164
132

226
273
207

60
73
59

45
101
80

84
111
123

3.423
3.767
2.252

367
358
188

839
821
637

5.496
6.103
3.993

"Вук Караџић" - Нови Београд

108

242

112

196

60

37

85

2.957

306

616

4.719

"Миодраг Булатовић" - Раковица

74

208

103

182

41

55

74

2.585

245

1.070

4.637

"Исидора Секулић" - Савски Венац

74

211

124

164

40

53

104

2.395

259

851

4.275

"Милован Видаковић" - Сопот

112

201

111

204

73

58

98

2.174

311

360

3.702

"Ђорђе Јовановић" - Стари град

64

81

144

267

32

83

148

2.887

208

922

4.836

92
1.899

224
3.440

122
1.969

208
3.769

39
936

61
1.306

99
1.768

2.871
40.763

269
4.688

976
12.439

4.961
72.977

"Лаза Костић" - Чукарица
укупно
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Структура културно-образовних програма
библиотека

књижевни
сусрети

предавања

промоције

изложбе
књига

ликовне
изложбе

јубилеји

музички
програми

програми за
децу

остало

укупно

Библиотека града Београда

27

31

115

35

19

7

17

90

30

371

"Јован Дучић" - Барајево

3
75

0
0

5
0

8
0

3
9

3
4

0
0

5
53

1
0

28
141

2
14

0
6

15
12

25
6

11
12

6
2

0
6

14
10

2
2

75
70

8
17
10

7
14
5

6
13
6

47
9
15

9
13
3

2
5
3

1
5
7

16
34
54

2
11
0

98
121
103

"Вук Караџић" - Нови Београд

9

1

1

25

8

17

1

91

16

169

"Миодраг Булатовић" Раковица

4

0

3

85

9

5

0

40

0

146

"Исидора Секулић" - Савски
Венац

10

0

5

42

19

3

12

66

1

158

"Милован Видаковић" - Сопот

10

2

8

6

10

3

4

14

7

64

"Ђорђе Јовановић" - Стари град

14

4

3

20

20

1

0

109

1

172

70

3
195

18
341

53

40
636

7
80

112
1.828

"Доситеј Обрадовић" Вождовац
"Петар Кочић" - Врачар
"Илија Гарашанин" - Гроцка
"Вук Караџић" - Звездара
"Свети Сава" - Земун
"Деспот Стефан Лазаревић" Младеновац

"Лаза Костић" - Чукарица

укупно

44
247

69

145

61

