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УВОД

Програм рада Библиотеке града Београда се заснива на:
 обавезама које проистичу из Закона о библиотечкој делатности и
пратећих подзаконских аката,
 утврђених минималних стандарда за народне библиотеке у Београду,
 наложених мера из записника о стручном надзору над радом БГБ,
 планова рада одељења Библиотеке града Београда,
 мисији, визији и вредностима Библиотеке града Београда.
Програмом рада планиране су Законом утврђене функције и услови за њихово
извршавање у односу на важеће стандарде.



Стандарди за библиотеке Београда усвојени на седници Извршног одбора Скупштине града
Београда априла 1996. године
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КЉУЧНИ ЦИЉЕВИ
 У складу са Стандардима Библиотека града Београда планира у 2012. години на
нивоу мреже библиотека:




упис 142.000 чланова
реализацију 2.300 културних програма
обрт фонда од 1-1,5 пута (2.029.000. издатих јединица грађе)
Информационе технологије

o Прелазак на БИСИС 4 у читавој мрежи БГБ,
o рад на ретроспективном уносу фонда огранака
o потпуно функционално повезивање на Академску мрежу и коришћење свих
расположивих ресурса.





Развој референсних услуга путем QuestionPoint сервиса,
Дигитализација фонда,
Јачање кадровских потенцијала кроз стручно усавршавање,
Међународне активности

Чланство:





IFLA-и (International Federation of Library Associations and Institutions),
EBLIDA-и (European Bureau of Library, Information and Documentation
Associations)
OCLC (Online Computer Library Center),
Уједињени издавачи Србије

Учешће на стручним скуповима и конференцијама:
 годишња конференција IFLA-е (Хелсинки, Финска),
 годишња скупштина EBLIDA-е,
 IFLA MetLib (секција за библиотеке великих градова)
 конференције у оквиру ACCESS-IT PLUS пројекта,
 Међународни интернет библиотекар (Лондон, Велика Британија)
 4th QQML2012, Лимерик, Ирска
 сајмови књига у Београду, Лајпцигу, Болоњи, Москви, Франкфурту, Пули
и Санкт Петербургу
 OCLC (Regional Council Meeting)
 ALA Annual Conference
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Изложбе о Данили Кишу и Бориславу Пекићу на Малти

Сарадња:







у оквиру AccessIT PLUSпројекта (МДР, Велика Британија; Центар за
умрежавање и суперкомпјутере, Пољска; Јавна библиотека Верија, Грчка;
Универзитет Хачетепе, Турска; MDR Partners, Велика Британија; PSNC,
Пољска; Градска књижница, Ријека; НУБРС, Бањалука; НУБ Тузла; Градска
библиотека Верија, Грчка; Градска библиотека Скадар, Албанија; БГБ)
ALMA (Astrid Lindgren Memorial Award), предлог БГБ-а за награду
стваралаца из Србије
Emporia State University, USA (посета професора и студената)
гостовања страних стручњака,
сарадња са библиотекама у Европи и региону



Пројектна делатност:
o учешће на конкурсима за доделу финансијских средстава за пројекте,
o пројектна сарадња са Министарством културе РС
o сарадња са цивилним сектором,
o реализација међународних пројекaта ACCESS-IT Plus и Europeana
Аwareness
o учешће и у другим пројектима од значаја за Библиотеку



Kултурно-образовна делатност

Библиотeка града Београда у оквиру своје мреже планира одржавање 2.300
редовних програма (књижевни сусрети, предавања, промоције, изложбе, филмски
ретроспективни програм, концерти, кретивне радионице, као и други програми за децу,
програми за децу са посебним потребама, као и активно учешће на разним сајамским
манифестацијама).
У оквиру издавачке делатности планира се објављивање издања у вези са
културном историјом Београда, континуирано штампање часописа Новине Београдског
читалиште, као и низ проспеката, програма за изложбе и концерте, позивница, плаката
и другог материјала који је неопходан за редовно одвијање програмских активности.
Библиотека града Београда 11. јануара 2012. године обележава свој дан када се
додељују специјалне награде Марија Илић Агапова и Глигорије Возаревић најбољем
књижару, књиговесцу и библиотекару за 2011. годину.
Библиотека града награђује најбољег студента историје уметности наградом
Катарина Амброзић, а награду Мома Димић додељује за прозно дело које ствара везе
са другим културама.
У месецу октобру Библиотека града, по традицији, додељује награду Ђорђе
Јовановић за књигу есеја и књижевне критике објављену између септембра претходне
и текуће године.
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Галерија Атријум

Савет галерије Атријум ( у саставу – академик Владимир Величковић, Јасмина
Нинков, проф Чеда Васић, ист.ум. Весна Марицки Остојић и ист.ум. Иванка Лазовић)
одабрао је следеће уметнике који ће своја дела представити у галерији:
Ратко Лалић, Тијана Фишић, Јелена Сташевић-Свитлица, Маја Љубивојевић-Крајнак,
Здравко Вајагић, Саво Павловић, Маја Васић-Катић, Срђан Радојковић, Ирена
Димитријевић, Бајалска, Рајко Попивода и Јелена Трајковић

РЕДОВНИ ПРОГРАМ УСТАНОВЕ
1. КОЛЕКЦИЈА


Набавка

Библиотека града Београда планира набавку библиотечке грађе у следећем обиму:
Монографске публикације и аудио-визуелна грађа:
БИБЛИОТЕКА

БРОЈ ПРИМЕРАКА

БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА
Одељење библиотека „Свети Сава“, Земун
Одељење библиотека „Вук Караџић“, Звездара
Одељење библиотека „Вук Караџић“, Нови Београд
Одељење библиотека „Доситеј Обрадовић“, Вождовац
Одељење библиотека „Лаза Костић“, Чукарица
Одељење библиотека „Миодраг Булатовић“, Раковица
Одељење библиотека „Ђорђе Јовановић“, Стари град
Одељење библиотека „Илија Гарашанин“, Гроцка
Одељење библиотека „Петар Кочић“, Врачар
Одељење библиотека „Деспот Стефан Лазаревић“, Младеновац
Одељење библиотека „Исидора Секулић“, Савски венац
Одељење библиотека „Милован Видаковић“, Сопот
Одељење библиотека „Јован Дучић“, Барајево
УКУПНО

16.000
7.500
7.500
7.500
5.000
7.500
7.500
6.000
4.000
5.250
4.500
4.250
4.000
3.500

90.000
Табела 1.1.
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Од укупног броја набављене грађе 1% ће чинити периодика, а 5% аудиовизуелна грађа.


Обрада

Новоприспела библиотечка грађа биће у потпуности каталошки обрађена.
Планира се да електронски каталози у потпуности замене лисне у огранцима
општинских библиотека на територији градских општина.
Значајан посао у наредној години биће усаглашавање и редакција стручних
каталога у складу са најновијим изменама и допунама УДК таблица.


Аутоматизација

У 2012. години планира се наставак имплементације БИСИС-а у мрежи
одељења библиотека на територији града. Активности ће бити усмерене на прелазак са
БИСИС вер. 3 на БИСИС вер. 4.
БИСИС:
o прелазак на БИСИС 4 у читавој мрежи БГБ,
o рад на ретроспективном уносу фонда огранака одељења библиотека,
o почетак рада аутоматизоване циркулације у преосталим централним
одељењима
o обезбеђивање интернет везе у свим огранцима Библиотеке
У оквиру треће фазе имплементације планира се рад на уносу фондова огранака
и почетак рада аутоматизоване циркулације у огранцима у мрежи. Да би се отпочело са
оваквом циркулацијом, неопходно је завршити унос постојећих фондова у централним
одељењима у мрежи. Ретроспективни унос ће бити завршен у току 2012. године.
Након завршетка уноса фонда, планира се прелазак на аутоматизовану
циркулацију у овим одељењима.


Дигитализација

Предност у дигитализацији фондова БГБ ће имати фонд књиге о Београду и
фонд периодике старији од 19. века. Дигитализација ће се обављати у просторијама
Одељења старе и ретке књиге (Београдика) на скенерима ATIZ Bookdrive DIY и
EPSON GT20000.
У оквиру реализације пројекта Access IT Plus Библиотека града Београда ће
радити на имплементацији он лајн курсева за обуку стручних лица из библиотека,
архива и музеја на пољу дигитализације културне баштине. Партнери у пројекту су
MDR Partners, Велика Британија; PSNC, Пољска; Градска књижница, Ријека; НУБРС,
Бањалука; НУБ Тузла; Градска библиотека Верија, Грчка; Градска библиотека Скадар,
Албанија; БГБ
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Ревизија и расход


Планира се редован годишњи расход од 3% фонда по два основа:
дотрајалост и неактуелност

2. РАД СА КОРИСНИЦИМ


Чланство

Број уписаних чланова се планира на основу Стандарда који у складу са бројем
становника општине и њеног положаја (уже, шире градско језгро и приградске
општине) предвиђа број чланова у износу од 6 до 15% од укупног броја становника
ошптине, односно 560 до 800 чланова по раднику запосленом на раду са корисницима.

БИБЛИОТЕКА

БРОЈ ЧЛАНОВА

БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА
Одељење библиотека „Свети Сава“, Земун и Сурчин
Одељење библиотека „Вук Караџић“, Звездара
Одељење библиотека „Вук Караџић“, Нови Београд
Одељење библиотека „Доситеј Обрадовић“, Вождовац
Одељење библиотека „Лаза Костић“, Чукарица
Одељење библиотека „Миодраг Булатовић“, Раковица
Одељење библиотека „Ђорђе Јовановић“, Стари град
Одељење библиотека „Илија Гарашанин“, Гроцка
Одељење библиотека „Петар Кочић“, Врачар
Одељење библиотека „Деспот Стефан Лазаревић“, Младеновац
Одељење библиотека „Исидора Секулић“, Савски венац
Одељење библиотека „Милован Видаковић“, Сопот
Одељење библиотека „Јован Дучић“, Барајево
УКУПНО

28.000
14.500
12.000
15.500
10.500
10.000
8.500
8.000
5.000
11.500
4.000
6.000
4.500
4.000

142.000
Табела 2.1.
2..1.

Коришћење услуга

Обим коришћења фондова планира се на основу Стандарда и то према
минималном обрту целокупног фонда који износи 1-1,5 пута годишње, односно 8.000
до 16.000 издатих јединица по стручном раднику у зависности од положаја општине
(уже, шире градско језгро и приградске општине).
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БИБЛИОТЕКА

БРОЈ ПОЗАЈМЉЕНИХ
ЈЕДИНИЦА
482.000
БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА
Одељење библиотека „Свети Сава“, Земун
221.000
Одељење библиотека „Вук Караџић“, Звездара
120.000
Одељење библиотека „Вук Караџић“, Нови Београд
160.000
Одељење библиотека „Доситеј Обрадовић“, Вождовац
120.000
Одељење библиотека „Лаза Костић“, Чукарица
150.000
Одељење библиотека „Миодраг Булатовић“, Раковица
122.000
Одељење библиотека „Ђорђе Јовановић“, Стари град
100.000
Одељење библиотека „Илија Гарашанин“, Гроцка
110.000
Одељење библиотека „Петар Кочић“, Врачар
130.000
Одељење библиотека „Деспот Стефан Лазаревић“, Младеновац
60.000
Одељење библиотека „Исидора Секулић“, Савски венац
124.000
Одељење библиотека „Милован Видаковић“, Сопот
70.000
Одељење библиотека „Јован Дучић“, Барајево
60.000
УКУПНО

2.029.000
Табела 2.1.1.

Планира се организовано спровођење испитивања јавности и анализа у циљу
прилагођавања услуга потребама корисника.


Програми

БИБЛИОТЕКА

БРОЈ ПРОГРАМА

БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА
Одељење библиотека „Свети Сава“, Земун
Одељење библиотека „Вук Караџић“, Звездара
Одељење библиотека „Вук Караџић“, Нови Београд
Одељење библиотека „Доситеј Обрадовић“, Вождовац
Одељење библиотека „Лаза Костић“, Чукарица
Одељење библиотека „Миодраг Булатовић“, Раковица
Одељење библиотека „Ђорђе Јовановић“, Стари град
Одељење библиотека „Илија Гарашанин“, Гроцка
Одељење библиотека „Петар Кочић“, Врачар
Одељење библиотека „Деспот Стефан Лазаревић“, Младеновац
Одељење библиотека „Исидора Секулић“, Савски венац
Одељење библиотека „Милован Видаковић“, Сопот
Одељење библиотека „Јован Дучић“, Барајево
УКУПНО

1.200
200
120
150
50
60
80
55
70
74
155
55
50
55

2.300
Табела 2.2.
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БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА

1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ БИБЛИОТЕЧКЕ
ДЕЛАТНОСТИ И ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

1.1.





Матичне функције

регистрација нерегистрованих библиотека у школама, установама и
предузећима (вођење региста библиотека);
надзор над стручним радом у 35 библиотека;
пружање стручне помоћи и консултације са библиотекарима на терену и у
просторијама Одељења, у 65 библиотека;
праћење и проучавање стања, потреба и услова рада у библиотечкој делатности
и опредељивање мера за побољшање услова рада у којима ће се оптимално
остваривати циљеви и задаци библиотечке делатности.

o Стручно усавршавање








1

Оријентација нових кадрова;
Организовање семинара, курсева и предавања;
Свакодневна обука за коришћење BISIS-а за стручне раднике општинских
библиотека на лицу места – 1200 сати;
Припрема запослених за полагање стручног испита;
Посета библиотекама и другим институцијама од значаја за професију;
Организовање акредитованог семинара за школске библиотекаре за школску
годину 2011/20121;
Курсеви / обуке за запослене у Библиотеци – ЕCDL, Тимски рад и
комуникација, Асертивност и УДК измене и допуне

Семинар је акредитован од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања РС
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Аутоматизација

1.2.


Активности ће бити усмерене на прелазак са БИСИС вер. 3 на БИСИС вер. 4.

У оквиру треће фазе имплементације планира се рад на уносу фондова огранака
и почетак рада аутоматизоване циркулације у огранцима у мрежи. Да би се отпочело са
оваквом циркулацијом, неопходно је завршити унос постојећих фондова у централним
одељењима у мрежи. Ретроспективни унос ће бити завршен у току 2012. године. Након
завршетка уноса фонда, планира се прелазак на аутоматизовану циркулацију у овим
одељењима.
Систем инжењери ће радити на инсталацији и одржавању ИТ опреме, а биће
укључени (у својству предавача) и у програм обуке стручних радника БГБ за
коришћење апликативног софтвера и веб алата.
1.2.1
Академска мрежа
Потпуно функционално повезивање на Академску мрежу инсталацијом активне
мрежне опреме (L3 Switch-еви, Firewall, Switch, Rack орман са пратећим UPS, сервер и
storage). Пребацивање веб и мејл сервера, дигиталне библиотеке и других сервиса у
зграду Библиотеке.
1.3.
Дигитализација
Предност у дигитализацији фондова БГБ ће имати фонд књиге о Београду и фонд
периодике старији од 19. века. Дигитализација ће се обављати у просторијама
Одељења старе и ретке књиге (Београдика) на скенерима ATIZ Bookdrive DIY и
EPSON GT20000.
Текући послови

1.4.



обнављање фонда БЛ (библиотекарске литературе);
прикупљање анкета о библиотечком пословању, ажурирање МБС базе података
за 2011. годину и прикупљање података за 2012. годину.

2. ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАБАВКУ
2.1.

Набавка
Број наслова - 8.000
Број примерака - 90.000
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Начини набавке:
2.2.

локални обавезни примерак
два градска откупа
републички откуп
градски конкурс за капитална издања
откуп периодичних публикација
куповина антикварних књига (за посебне фондове)
куповина из сопствених средстава
размена

Инвентарисање

У складу са започетим начином инвентарисања све ће набављене једнице
бити инвентарисане централно, а затим прослеђене директно у одељења/огранке
2.3. Остале активности
Одељење одваја и пласира бројним библиотекама у граду и републици
књиге које су сувишци централног фонда. Размена значајних публикација са сродним
установама културе у граду или републици такође је део обавезних активности овог
Одељења, као и продаја и пласман књига у издању Библиотеке града Београда.
Народној библиотеци Србије уступамо често по неколико примерака наших издања
која поменута установа шаље у међународне славистичке центре или библиотеке.
2.4. Набавка опреме
Набавка аутомобила за потребе превоза књига.

3. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОБРАДУ И БИБЛИОГРАФСКА
ИСТРАЖИВАЊА
У складу са набавном политиком БГБ планира се обрада 8.000 наслова, израдa
16.000 УДК и 20.000 предметних индекса за стварне каталоге.
Биће рекаталогизовано у UNIMARC формату 20% старих наслова из лисног
ауторског каталога ради ажурирања постојеће БИСИС базе података.
Стручна обрада публикација за фондове централне зграде, одељења и одељења
библиотеке на територији градских општина обавља се у UNIMARC формату БИСИС
програма, верзија 3. Планира се прелазак на БИСИС 4, дорађен програм који ће
отклонити недостатке претходног. На тај начин биће омогућено:
 исправно пребацивање базе предметног каталога,
 прецизно и поједностављено претраживање података на свим нивоима,
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3.1.

коришћење е-података комплетног предметног и стручног каталога од
стране корисника,
исправно уазбучавање регистара (помоћних инструмената за израду
библиографских записа),
израђивање библиографије набављених публикација БГБ (квартално),
тематских предметних библиографија на захтеве корисника, штампање
постојећих регистара,
добијање извештаја о пословању сваког каталогизатора појединачно и
сумарних извештаја за сваки сегмент стручне обраде.
Организација обуке

Планира се обука библиотекара из Одељења за рад са корисницима за
коришћење УДК и предметног каталога ради добијања квалитетних информација за
кориснике на основу постојећих фондова.
3.2.

Остале активности





надзор библиотека у оквиру матичности,
реализација стручних семинара у организацији Одсека за унапређење
библиотечке делатности,
пружање стручне помоћи,
успостављање сарадње са УДК конзорцијумом (Хаг, Холандија).

4. ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАД СА КОРИСНИЦИМА
4.1.

Чланови
Упис - 18.000 корисника

4.2.

Фонд
 Коришћење 400.000
 Обрт 1-1.5
 Расход 11000

4.3.
Стручно усавршавање: стручни скупови који се односе на јавне
библиотеке-пословање,
расход,
корисничке
услуге,
базе
података,
дигитализација као и курсеви енглеског језика и пословног односа
библиотекара/књижничара и корисника.
Депозит:
Сређивање депозитног фонда у Универзитетској библиотеци „Светозар
Марковић“. Динамика извођења послова биће прилагођена радовима на
Одељењу.

4.4.
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5. ФОНД ПЕРИОДИКЕ
5.1.

Чланови
Упис – 250 чланова

5.2.

Фонд







Набавка: 180 наслова дневних новина, недељника и часописа (75 наслова
куповином од сопствених средстава, 60 одабраних од стране комисије
Скупштине града, 15 поклоном и 30 путем сарадње са Народном библиотеком
Србије).
Одржавање постојећих база Кобсон и Ебарт
Обрада: ретроспективно евидентирање 6.500 томова серијских публикација
Коришћење: 14.000 корисника, 27.000 позајмљивања
Обрт: дневна читаоница: 2.500 јединица 17000 коришћења.
научна читаоница: 20.000 јединица 10.000 коришћења.

5.3.
Културно-образовна делатност
Акредитовани семинар за наставнике и стручне сараднике у основној школи:
„Коришћење серијских публикација и електронских извора у циљу подстицања
когнитивно-стваралачких потенцијала ученика“.
Организовање програма за популаризацију фонда периодике, припрема 3 тематске
изложбе, учествовање на конкурсима и израда инфо-плаката.
5.4.
Кадар
Стручно усавршавање:
o Конференција „13.дани специјалних и високошколских књижница“, са радом
„Варијанте комуникације библиотека са академском популацијом корисника
путем друштвених мрежа“
o Учешће на дводневном семинару о серијским публикацијама у БГБ током марта
(излагачи: стручни радници Одељења периодике и пар предавача по позиву)
o ECDL обука за све стручне раднике
o Почетни курс енглеског језика за 2 књижничара
5.5.
o
o
o
o

Предлог за адаптацију простора
Налажење већег простора за читаоницу дневне штампе
Израда полица за смештај новина одговарајућих димензија
Фарбање врата на канцеларији
Замена гвоздених улазних врата бољим у безбедоносном, естетском и
енрегетски-штедљивом смислу.
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6. ОДЕЉЕЊЕ СТАРЕ И РЕТКЕ КЊИГЕ
6.1.

Корисници
Упис - 750 корисника

6.2.
Фонд
 Набавка: 240 јединица
 Обрада: 240 јединица новонабављених књига и редакције е-каталога. Даља
обрада посебних фондова фотографија, рукописа, картографске збирке;
Дигитализација посебних фондова.
 Коришћење: 2800 књига, фотографија, информација...
6.3.
Културно-образовна делатност, програми:
o Учешће у програму манифестације Дани Београда, април 2012.
Издавачка делатност: Репринт, монографија Београд у слици и речи из 1892.
године, у сарадњи са Универзитетском библиотеком
o Организовање манифестације: Фестивал једне књиге – обележавање 460
година од прве штампане књиге у Београду (Београдско четворојеванђеље из
1552. године).
6.4.
Кадар
Стручно усавршавање. Сви планирани скупови и предавања посвећени дигитализацији
фондова БГБ.
6.5.
Предлог за адаптацију простора:
Потребно је фарбање дрвенарије (спољашња прозорска окна)

7. ДЕЧЈЕ ОДЕЉЕЊЕ
7.1.

Чланови
Упис - 6.000 корисника

7.2.

Фонд





Коришћење 60 000-80 000 јединица
Обрт 1-1.5
Расход 6 000
Набавка 6.000 јединица књижне грађе.

13

ПРОГРАМ РАДА ЗА

2012.

БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА

7.3.

Културно-образовна делатност

7.3.1. Изложбе
• 2. април, Светски дан књиге (изложба књига и илустрација кандидата који ће
бити предложени за награду Андерсенова медаља)
• Изложба полазника овогодишњег програма „Књиге и слике“
7.3.2. Програми
Програми за период октобар 2011 – јун 2012.
Школа шаха, Кад порастем бићу писац, Ала је леп овај свет - еколошка радионица, И ја
бих да читам – програм за предшколце, Међународни празници (Сваког месеца
обележаће се један Међународни дан), Учим у библиотеци, Књижевни интермецо у
библиотеци, Школа креативног писања, Све је култура, А сад мало музике..., Књиге и
слике, Занимљива географија, О прошлости и још којечему, У чуду сам – трибина о
окружењу младих данас
7.4.
Кадар
Сајам дечјих књига у Болоњи (19-22.3.2012)
Змајеве дечје игре у Новом Саду (јун 2012)
Стручни семинар у Врујцима (јун 2012. године)
Конгрес IFLA у Хелсинкију (август 2012)
Фестивал хумора за децу у Лазаревцу (септембар 2012)
Викенд књижничара у оквиру Сајма књига у Пули (новембар 2012)
7.5.

Предлог за адаптацију простора

Библиотека „Чика Јова Змај“ (Хиландарска улица бр. 7) је простор коме је потребно:
•Средити фасаду
•Средити водоводне инсталације
•Променити подну облогу у просторији дечјег фонда

8. АМЕРИЧКИ КУТАК
8.1.

Чланови
Упис – 1000 чланова

8.2.


Фонд
Набавка

монографске публикације – 400 наслова

серијске публикације - 20 наслова
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е-књиге – 30 јединица
видео материјал – 50 наслова

Обрада – 400 књига
Коришћење - 9000 књига
Обрт - 2
Расход - 1% фонда

Културно-образовна делатност
Програми (461)
Радионице за одрасле (180)

Часови конверзације (48)

Литерарни круг (12)

Пословна комуникација (96)

Book vs. Film (12)

Часови енглеског за специфичне групе (12)
8.3.

Веб чет и телеконференсинг (16)
Предавања (тематски везана за глобална питања или Сједињене Америчке Државе) (20)
Видео пројекције(120)

Пројекције документарних филмова (48)

Пројекције играних филмова (48)

Пројекције филмова за децу (24)
Радионице за децу и омладину (119)

Fun time for kids (12)

Нинтнедо рок забава за младе (12)

Часови конверзације за тинејџере (48)

Основи пословне писмености (6)

Неиспричане приче: уметнички пројекти младих (24)

Мала школа новинарства (6)

Мала школа дизајна (6)

Тематске прославе за децу (5)
Нова година, Божић, Ускрс, Дан планете земље, Причај као пират дан, Ноћ вештица
Презентације/промоције/изложбе(6)
8.3.1. Сарадња
У договору са наставницима енглеског језика и библиотекарима Амерички кутак ће
наставити да повремено организује посебне програмске активности, као и часове
конверзације за ученике основних и средњих школа.
У циљу повећања функционалне писмености младих, планирамо да организујемо
серију радионица које ће њиховој компјутерској писмености.

15

ПРОГРАМ РАДА ЗА

2012.

БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА

У сарадњи са World Learning-ом организација серије припремних радионица за
учеснике програма размене које ова организација спроводи.
Сарадња са Удружењем наставника енглеског језика на пољу организације
радионица за наставнике енглеског језика, као и организације додатних часова за
ученике основних и средњих школа у просторијама Кутка уз коришћење библиотечких
и технолошких ресурса Кутка.
Наставак сарадње са Катедром за библиотекарство и информатику Филолошког
факултета у Београду; организација предавања за студенте ове катедре у просторијама
Америчког кутка.
Организација семинара и алумни састанака за учеснике програма размене за
студенте и ученике средњих школа, у сарадњи са Америчким саветом, World Learningом, Фракталом и Грађанским иницијативама.
Презентација програма размене за студенте и ученике средњих школа у сарадњи
са World Learning-ом, Америчким саветом и невладиним организацијама Фракталом и
Грађанским иницијативама
Наставак сарадње на аутрич програмима са Студентском унијом Србије,
Економским и Факултетом политичких наука.
8.4.
Кадар
Стручно усавршавање
o Годишња конференција координатора Америчких кутака у Србији
o Учешће на регионалним конференцијама из области библиотекарства
8.5.

Модернизација

o Инкорпорација фонда Америчког кутка у електронски каталог Библиотеке града
Београда
o Куповина таблет рачунара (средствима амбасаде САД) у циљу повећања
доступности интернет конекције у библиотеципромоције нових технологија и
њихове примене и библиотекама
o Куповина Киндл читача и електронских књига средствима амбасаде САД
o Куповина Bly-Ray плејера (средствима амбасаде САД)

9. ФОНД УМЕТНОСТИ
9.1.

Фонд
 Набавка

- 1.000 прим. јединица библиотечке грађе



Коришћење

- 3.000 јединица библиотечке грађе



Обрт

- 1,5



Годишњи расход

- 30 јединица библиотечке грађе
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Културно-образовна делатност

9.2.

9.3.1. Број програма - 84
o циклуси: 9 (Визуелна култура хришћанских престоница, о модерној
уметности, о средњевековној уметности, Великани српске уметности,
Планирање и обликовање простора, Српски архитекти – мој поглед на
архитектуру, Велики археолошки локалитети Србије – резултати најновијих
истраживања, Ка годишњици Миланског едикта, Велики светски путници из
наше средине)
o предавања : 29
o промоције књига: 10
o изложбe: 22
o концерти: 6
o манифестације: 4 (Дани франкофоније, Дани Београда, Светски дан музике,
Дани европске баштине)
o јубилеји: 4 (обележавање годишњице рођења истакнутих
уметника сликара, композитора, вајара, теоретичара уметности)
o награда Проф. др Катарина Амброзић – предавање добитника награде за
текућу годину
o остало: стручно вођење и разгледање Римске дворане Библиотеке града
9.3.2. Сарадња ( САНУ и бројни институти, музеји, галерије, факултети, библиотеке, као
и Гетеов институт, Француски институт у Србији, амбасаде у Београду које презентују
своју уметност, Асоцијација српских архитеката – АСА, Друштво српско-француског
пријатељства,
Српско-цинцарско друштво Луњина, Друштво пријатеља Свете Горе
Атонске) и други.

10.
10.1.

-

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КУЛТУРНЕ ПРОГРАМЕ

Програми

o Представљање књига
o Циклуси
Циклус „Књига у 21. веку − штампана или електронска форма?“
Циклус „Историја забрањиваних уметничких дела“.– други део
Циклус „Револуција и поезија“
Циклус трибина за средњошколце „Нови талас“
Филозофски разговори.
Мајстори режије.
Циклус јапанских играних филмова уз предавања.
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o Музички програми
10 концерата – 5 класичне музике и 5 савремене музике нових праваца.
o Позоришне представе
Гостовање до 30 позоришних представа (углавном монодрама).
10.2.

Пројекти

Пројекат Ми смо у библиотеци, поводом Светског дана књиге. Познате личности:
глумци, музичари, политичари, књижевници радиће тог дана у Библиотеци на
издавању књига. Пројекат има за циљ да промовише и популаризује читање, књигу и
библиотеку.
10.3.

Издавачка делатност

Штампања часописа „Новине Београдског читалиште“
Штампање водича кроз Библиотеку града Београда
Репринт једне старе и ретке књиге (поводом Дана Београда)
Публиковање зборника текстова заснованих на циклусу разговора „Двоугао ex
libris“.
o Публиковање зборника текстова заснованих на циклусу предавања „Тајна“ који
се одржавао у Библиотеци града у току маја и јуна.
o
o
o
o
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ОДЕЉЕЊА БИБЛИОТЕКЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

1. БАРАЈЕВО
Одељење библиотека „Јован Дучић“
Чланови
Упис - 4.000 чланова

1.1.






1.2.
Фонд
Набавка : 3.500
Коришћење : 60.000
Обрт: 1 до 1,5 пута
Расход : 3%

Културно-образовна делатност
Програми - 55
o Ранионице:“Васкршње чаролије“ ,“Водимо вас у чудесни свет књига“,
Читалачка значка.
o Изложбе радова ученика ,тематске изложбе поводом значајних датума.
o Такмичење рецитатора,Мајска песничка сусретања, књижевни
сусрети,промоције књига.
1.3.

1.4.
Кадар
Стручно усавршавање : семинари за унапређење библиотечке делатности.
1.5.
Предлог за адаптацију простора
Централно одељење: замена три прозора,реконструкција мокрог чвора и
реконструкција осветљења.
Огранак Вранић :реконструкција осветлења.
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2. ВОЖДОВАЦ
Одељење библиотека „Доситеј Обрадовић“
2.1.
Чланови
Упис – 10.500 чланова
2.2.

Фонд
Коришћење – 120.000 примерака
Обрт – 1,7
Расход – 5.000 књига

2.3.

Културно-образовна делатност





Програми за одрасле и за децу (Читалачка значка, Доситејево перо, Читајмо заједно,
Доситејеви дани, Наградни темати, Мајска песничка сусретања)
2.3.1. Сарадња
Предшколске установе, Основне школе, Пријатељи деце Вождовца и Центар за спорт и
културу „Шумице“.
2.4.
Кадар
Стручно усавршавање – обука за рад на рачунару, интернет, Web дизајн и БИСИС.
Предлог за адаптацију простора

2.5.

2.5.1.





Централна библиотека
Кречење,
Фарбање столарије,
Постављање ламината,
Постављање венецијанера

2.5.2. Огранак „Карађорђе“
 Постављање ламината,
 Постављање венецијанера
2.5.3. Огранак „Филип Вишњић“
 Постављање ламината,
 Постављање венецијанера
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3. ВРАЧАР
Одељење библиотека „Петар Кочић“
3.1.

Чланови
Упис – 11.500

3.2.

Фонд
 Набавка: 5.250 нових јединица
 Коришћење: 130.000
 Обрт: 1-1,3 пута (130.000 издатих јединица )
 Расход: 3% од укупног фонда

3.3.

Културно-образовна делатност

Програми
Укупан број програма: 74
Културно-образовна делатност одвија се у централној библиотеци „Петар
Кочић“ и Дечјем одељењу „Растко
Планирани број у централној библиотеци је 20 предавања, књижевих сусрета и
обележавања јубилеја, 12 изложби књига и 6 ликовних изложби.
Дечје одељење „Растко“ организоваће 24 радионице и причаонице и поставити
12 изложби књига и дечјих радова, као и манифестацију „Читалачка значка“ која
окупља све ученике основних школа на Врачару.
3.4.
Кадар
Стручно усавршавање на семинарима, стручним и научним скуповима и
радионицама.
3.5.

Предлог за адаптацију простора

3.5.1. Огранак „Борислав Пекић“
Замена прозора и врата ка улици ПВЦ столаријом и набавка застакљених
ормара за референсну збирку.

4. ГРОЦКА
Одељење библиотека „Илија Гарашанин“
4.1.

Чланови
Упис - 5.000 чланова.
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4.2.

Фонд
 Набавка 4.000 књига: 70% белетристика ( од чега 60 % књига за одрасле
и 40% књига за децу ), 30% стручне литературе, 30 наслова периодике и
некњижна грађа (CD, DVD,VHS).
 Коришћење - 110 000 публикација
 Обрада - 5 000
 Обрт - 1,8
 Расход - 3%

4.3.

Културно-образовна делатност

70 културних програма: изложбе књига и слика, обележавање јубилеја, промоције,
књижевни сусрети, предавања, музички програми, позоришне представе, програми за
децу и друго, а посебно:
 наставак рада Сликарске радионице у оквиру Дечијег одељења у Гроцкој
 наставак рада Шаховске школе,
 наставак рада Радионице креативног писања
 покретање Глумачке радионице,
 покретање Новинарске радионице,
 покретање радионице Мали библиотекари,
 обележавање Међународног дана дечије књиге (02.04),
 обележавање Светског дана књиге (21.04),
 Ускршњи програм за децу,
 наставак акције „Читалачка значка“ у организацији Дечијег одељења (током маја),
 обележавање Дечије недеље у октобру,
 Сајам књига у октобру,
 новогодишњи програм за децу
4.3.1. Назив програма: "Срећа за све"- 70 деце са посебним потребама/инвалидитетом.
у периоду 01. јануар — 30. јун 2011.
4.3.2. Назив програма: „Учење о демократији" - трибине у библиотекама у Калуђерици
и Гроцкој током фебруара, марта, априла, маја и јуна 2012. године.
4.4.
Кадар
Стручно усавршавање запослених кроз посећивање семинара, саветовања и предавања
Адаптација простора

4.5.

4.5.1. Централна библиотека
Израда пројекта за текуће одржавање објекта централне библиотеке у Гроцкој.
4.5.2. . У Дечјем одељењу неопходно је:
1.
2.
3.

заменити електричне инсталације;
замена и уградња ПВЦ или алуминијумске столарије;
реконструкција крова
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4.
5.
6.
7.

обезбедити одговарајући систем грејања;
окречити простор;
средити фасаду;
уредити прилаз објекту.

4.5.3. У Врчину се планира се проширење простора са мокрим чвором и
одговарајућим грејањем.
4.5.4. У огранку у Калуђерици неопходно је :
1. израда хидро и термоизолације крова;
2. набавка и уградња ПБЦ или алуминијске столарије;

5. ЗВЕЗДАРА
Одељење библиотека „Вук Караџић“
5.1.

Чланови
Упис - 12.000 корисника

5.2.

Фонд
Набавка – 7.500 књига
500 јединица аудиовизуелне грађе
Коришћење 120 000 књига
Обрт 1, 5
Расход 3%






5.3.

Културно-образовна делатност
Програми - 120

5.4. Кадар
Стручно усавршавање
Похађање семинара, курсева, креативних радионица који се односе на струку и потребе
корисника.
5.5.

Предлог за адаптацију простора

Набавка библиотечког намештаја за нови огранак у Миријеву.
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6. ЗЕМУН
Одељење библиотека „Свети Сава“
Чланови
Упис - 14.500

6.1.

6.2.





Фонд
Набавка - 7.500 монографских публикација и 30 наслова периодике.
Коришћење - 221.000 библиотечких јединица
Расход - у оквиру дозвољених 3% целокупног фонда одељења библиотеке.

6.3. Културно-образовна делатност
Програми
6.3.1. „Пред ликом Светог Саве“:литерарно-ликовни конкурс поводом дана Светог
Саве, учествују деца основних школа; суорганизатор Пријатељи деце Земуна;
6.3.2. „Читалачка значка“: велика акција читања у основним школама, у сарадњи са
библиотекарима школских библиотека и Пријатељима деце Земуна. Планирано је
укључивање ученика средњих школа.
Поред набројаних, већ традиционалних, програма, библиотека планира
одржавање изложби књига, обележавања јубилеја, дечије програме, књижевне сусрете,
ликовне изложбе, предавања: укупно 200 програма.
6.4. Кадар
Стручно усавршавање
Присуствовање стручним семинарима, предавањима, радионицама, курсевима
страних језика и другим облицима усавршавања запослених.
6.5.

Предлог за адаптацију простора

Комплетна адаптација огранака Горњи град. у Улици Цара Душана 123.

7. МЛАДЕНОВАЦ
Одељење библиотека „Деспот Стефан Лазаревић“
7.1.
Чланови
Упис – 4.000
7.2.
Фонд
 Набавка -. План је да се фондови одржавају, односом набавке и расхода
на нивоу до 65.000 јединица.
 Коришћење - 65.000 јединица библиотечке грађе
 Обрада - 16.000 књига.
 Расход - до 4.000 јединица
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7.3.

Културно-образовна делатност

7.3.1. Програми
Укупно 155 програма
„Хајде да читамо заједно“, Позориште младих, за две групе полазника, 70 радионица,
две представе и две школе глуме, „Шумадијске метафоре“ – књижевни конкурс,
завршна манифестација, Завичајни писци и општинске манифестације
7.3.2. Издавачка делатност
У оквиру „Шумадијских метафора“ годишње се одштампа до 20 нових књига.
7.4.
Кадар
Стручно усавршавање кроз присуствовање стручним семинарима, предавањима,
радионицама и курсевима страних језика
7.5.

Предлог за адаптацију простора

7.5.1. Централна библиотека
Учешће у санацији и реконструкцији библиотеке у сарадњи са Скупштином општине
Младеновац.

8. НОВИ БЕОГРАД
Одељење библиотека „Вук Караџић“
Чланови
Упис: 15.500 чланова

8.1.

8.2.

Фонд





Набавка: 7.500 јединица
Коришћење: 160.000 јединица
Обрт: 1-1,5 пут
Расход: до 3 % од укупног фондa

8.3. Културно-образовна делатност
Програми: 150
8.4. Кадар
Стручно усавршавање
Обука за рад у библиотечко-информационом програму БИСИС. Присуство
стручним семинарима.
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8.5.

Предлог за адаптацију простора (редослед по приоритетима)

8.5.1. огранак Меша Селимовић, блок 70
 санација крова и зидова
 уклањање појединих зидова
 бојење зидова и плафона
 постављање нове подне облоге (индустријски под; ламинат; керамички
под)
 промена столарије
 интернет-читаоница
 замена електро инсталација
 постављање одговарајућег осветљења
 адаптација санитарног чвора
 реконструкција грејне мреже
 замена радијатора
 климатизација
 постављање надстрешнице над улазним вратима
 постављање прилаза за колица са рукохватима
 решетке на прозорима
 тракасте завесе
8.5.2. огранак Васко Попа, блок 21
 уградња електричног бројила
 замена електро инсталација
 постављање одговарајућег осветљења
 бојење зидова и плафона
 бојење радијатора
 климатизација
 постављање надстрешнице над улазним вратима
8.5.3. огранак Бежанија
 санација крова и зидова
 уклањање унутрашњих зидова
 бојење зидова и плафона
 постављање нове подне облоге (индустријски под)
 промена столарије
 замена електро инсталација
 постављање одговарајућег осветљења
 адаптација санитарног чвора
 реконструкција грејне мреже и замена радијатора
 климатизација
 постављање надстрешнице над улазним вратима
 решетке на прозорима
 тракасте завесе
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8.5.4. огранак Пионир, Похорска 23
 санација зидова
 бојење зидова и плафона
 постављање нове подне облоге (индустријски под; ламинат; керамички
под)
 промена столарије
 замена електро инсталација
 постављање одговарајућег осветљења
 адаптација санитарног чвора
 реконструкција грејне мреже
 замена радијатора
 климатизација
 постављање прилаза за колица са рукохватима
 решетке на прозорима
 тракасте завесе
8.5.5. огранак Владан Десница, блок 23
 постављање одговарајућег осветљења
 бојење зидова и плафона
 бојење радијатора
 постављање нове подне облоге (индустријски под)
 промена столарије
 климатизација
 тракасте завесе
8.5.6. огранак Перо Слијепчевић, блок 62
 бојење зидова и плафона
 постављање нове подне облоге (индустријски под; ламинат)
 бојење столарије
 постављање решетки или ограде око прозора
 адаптација санитарног чвора
 бојење радијатора
 климатизација
 постављање прилаза за колица са рукохватима
8.5.7. Централна библиотека:
 реконструкција крова, зидова и подова
 бојење зидова
 постављање новог пода
 замена електричних инсталација
 постављање одговарајућег осветљења
 замена радијатора
 постављање инсталација за рачунарску мрежу
 климатизација
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тракасте завесе

8.5.8. огранак Сава, блок 45

кречење
Напомене
Модернизација

8.6.

Увођење интернета у 4 библиотечка огранка (Марија Илић Агапова, Меша Селимовић,
Бежанија и Васко Попа), а у Меши Селимовићу. Отварање и интернет-читаонице са 4
корисничка места.

9. РАКОВИЦА
Одељење библиотека „Миодраг Булатовић“
Чланови
Упис - 8.500 чланова

9.1.

9.2.

9.3.

Фонд






Набавка: 7.500 монографских публикација (+65 наслова часописа)
Обрада: 7.500 библиотечких јединица
Коришћење: 122.000 библиотечких јединица
Обрт: 1 – 1.5 пут годишње
Расход: до 3% укупног књижног фонда

Културно-образовна делатност
Програми: 80 програма

9.4. Кадар
Семинари у земљи и иностранству који се баве унапређењем делатности, побољшањем
рада са корисницима и аутоматизацијом фондова. Учешће на семинарима који се
односе на рад са корисницима са посебним потребама.
9.5.

Предлог за адаптацију простора
1. Централна библиотека-одељење: поправка фасаде, поправка равног крова
који прокишњава; замена прозора и врата, проблем осветљења
2. Огранак „Иво Андрић“: решавање проблема грејања
3. Огранак „Исидора Секулић“: уградња грејача у постојеће радијаторе или
решење проблема грејања на други начин
4. Огранак „Душан Матић“: кречење, замена намештаја
5. Огранак „Мирослав Антић“: глетовање и кречење плафона
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10. САВСКИ ВЕНАЦ
Одељење библиотека „Исидора Секулић“
10.1. Чланови
Затварањем објекта библиотеке Исидора Секулић, Савски венац, у улици Васе
Пелагића 33, током фебруара 2011. године, престали су са радом Дечје одељење
Војислав Илић и Матична библиотека за одрасле кориснике, смештене у овом објекту.
Тренутно су читаоцима остала доступна четири огранка библиотеке, које раде
једносменски, и фондовима су приступачна свим категоријама корисника.
У ситуацији смањеног броја библиотека – план уписа 6.000
10.2. Фонд
 Набавка: Због смањених смештајних капацитета у оквиру постојећих одељења и
пребацивања дела књижног фонда из затворених одељења библиотеке Савски
венац, током 2012. године планира се набавка око 4.250 нових јединица
библиотечке грађе:




Коришћење: 124.000
Обрт: 1-1,5
Расход: 3% укупног библиотечког фонда

10.3. Културно-образовна делатност
Културно/образовна делатност састојаће се од програма за одрасле кориснике, за особе
са сметњама у развоју, и програма за децу и ученике основних и средњих скола:
- Промоције књига младих писаца за децу
- Изложбе слика
- Програми за децу (Дечја недеља, Свечани пријем за прваке и предшколце - нове
чланове библиотеке, Мајска песничка сусретања у сарадњи са организацијом
Пријатељи деце Савски венац)
- Програми за децу и омладину са развојним сметњама (часови читања бајки и
песама).
10.4. Кадар
Постоји интересовање за све видове стучног усавршавања.
10.5. Предлози за адаптацију простора
Неопходно је увођење рачунарске технике и Интернет конекција у сва одељења
библиотеке.
Потребна је поправка или замена дотрајалих водоводних цеви и уређење санитарних
просторија за запослене и за кориснике библиотеке (одељења В. Петровић, Б.
Станковић).
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11. СОПОТ
Одељење библиотека „Милован Видаковић“
11.1. Чланови
Упис – 4.500 нових чланова (што износи 20 % учлањеног становништва општине
Сопот) корисника.
11.2. Фонд





Набавка – 4.000 библиотечких јединица (2500 књига, око 45 наслова сериjских
публикација и 60 јединица визуелне грађе).
Коришћење - 70.000 јединица библиотечке грађе
Обрт - Обрт књижног фонда износиће 1,5 пута годишње.
Расход - до 3 % од укупног књижног фонда оделења - библиотеке.

11.3. Културно-образовна делатност
Програми
Одржавање 50 програма:
11.3.1. Радионице : Ђачка радионица библиотеке, Учионица без насиља и Отвори
књигу-упознај свет ;
11.3.2. Традиционални програми : Манифестација „ Дани Милована Видаковића“ ( у
организацији Библиотеке града Београда, одељења – библиотеке у Сопоту, ГО Сопот и
Црквене општине Неменикуће (7. и 12. јули) - Додела награде „Мома Димић“, Дан
пролећа,Ускршње маштарије,Општинска смотра рецитатора, Дечија недеља, Месец
књиге, Међународни дан дечије књиге, Светски дан књиге;
11.3.3. Читалачка значка уколико буде организована у свим општинским библиотекама
којe чине мрежу Библиотеке града Београда;
11.3.4. Литерарни темати за основне и средње школе ;
11.3.5. Књижевни програми : промоције, сусрети с писцима, завичајни писци ...;
11.3.6. Изложбе
дечијих ликовних радова, нових монографских и серијских
публикација;
11.3.7. Музички програми се одржавају као пратећи у оквиру других програма.
11.4. Кадар
Стручно усавршавање на семинарима за унапређење библиотечке делатности
11.5. Предлог за адаптацију простора
11.5.1. Централна библиотека
За централно одељење библиотеке (300 метара квадратних) у постојећем
простору (зграда Центра за културу) неопходно је кречење простора, поправка
електричних и телефонских инсталација и постављање ролетни или алу фолија на
прозоре.
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11.5.2. Огранак „Брана Аксентијевић“ у Рогачи
Потребно је кречење.
11.5.3. Огранак“Љубивоје Гајић“, М. Пожаревац
ТА пећ или 2 норвешка радијатора

12. СТАРИ ГРАД
Одељење библиотека „Ђорђе Јовановић“
12.1. Чланови
Упис - 8.000
12.2.




Фонд
Коришћење: 100.000 јединица
Обрт: 1-1,5 пут
Расход: 3% од укупног фонда

12.3. Културно-образовна делатност
Програми: 55
12.4. Кадар
Стручно усавршавање
У циљу унапређења стручности кадрова планира се наставак интерних обука (обука
запослених за рад на рачунару, обука за добијање ECDL дипломе), као и учешће
запослених на стручним и научним скуповима.
12.5. Предлог за адаптацију простора
12.5.1. Огранак „Јован Поповић”
- реконструкција огранка, замена дотрајалог излога и сређивање ентеријера;
12.5.2. Дечје одељење “Драган Лукић”
- отварање другог (спољњег) улаза у читаоницу са безбедносним системом;

13. ЧУКАРИЦА
Одељење библиотека „Лаза Костић“
13.1. Чланови
Упис - 10.000 чланова
13.2. Фонд
 Коришћење: 150.000 јединица
 Обрт: 1-1,5 пут
 Расход: 3% од укупног фонда
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13.3. Културно-образовна делатност
Програми: 60
13.4. Кадар
Стручно усавршавање
o стручни скуп „Библиотекар – струка и професија (организатор стручног
скупа библиотека „Димитрије Туцовић“, Лазаревац) – један учесник или
предавач у заисности од теме скупа
o БИБЛИОНЕТ - један учесник или предавач у заисности од теме скупа
13.5. Предлог за адаптацију
13.5.1.1.
огранак „Душко Радовић“, Церак
- замена дотрајалог кровног лименог покривача (60м2) и олука;
- замена трошне прозорске столарије (једнострана улазна врата и 6 прозорских
јединица од тога две са отварањем прозора);
- кречење фасаде (70м2)
13.5.2.
огранак „Прометеј“, Баново брдо
- замена дотрајале прозорске столарије (само „доња“ једнострана улазна врата)
13.5.3.
централна општинска библиотека „Лаза Костић“
- постављање нових и бољих неонских светлосних група (монтажа од раније
набављених 10 светлосних гнезда);
- израда монтажног спрата површине 20 м2 тј. дим. 2 х 10м) за потребе
организовања „зоне младих“ и смештаја књижног фонда за децу и омладину.
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НАБАВКА ОПРЕМЕ
ЗА БИБЛИОТЕКУ ГРАДА БЕОГРАДA

Опрема за коришћење ресурса Академске мреже
Локација
БГБ

Рачунарска и техничка опрема
Firewall CISCO ASA 5520
Switch CISCO 3750
L3 Switch Linksys SRW 2024
Rack орман APC 42U
UPS APC рекабилан

Количина
1
1
4
1
1

Остала опрема за мрежу БГБ

18 Одељења БГБ
сви објекти БГБ

Рачунарска и техничка
опрема
бар код штампач
читач личних карата

Количина
18
60

Одељење за унапређење библиотечке делатности и ИТ
Локација
ИТ

Рачунарска и техничка опрема
netbook
notebook
USB flash 32 GB
екстерни HD 1TB
екстерни USB DVD резач
екстерни BLUE RAY читач
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Одељење за рад са корисницима
Локација
читаоница
читаоница

Рачунарска и техничка опрема
Штампач у боји
Скенер А3

Количина
1
1

Локација
магацин
магацин
пулт
пулт-канцеларија
пулт-канцеларија

Намештај
Тепих или итисон
Сто
Тепих или итисон
Клуб сто
фотеље

Количина
1
1
1
1
3

Локација

Намештај

Количина

Чика Јова Змај

Канцеларијски сто

3

Полице за књиге затворене

15 м

Столице склапајуће

10

Дечје одељење

Локација
Чика Јова Змај

Невен

Рачунарска
и техничка опрема
Штампач у боји
Клима-уређај
Видео-пројектор
Усисивач
Фото-апарат
Усисивач

Количина
1
1
1
1
1
1

Фонд периодике
Намештај
Полице већег формата - за новине
Полице или ормари за часописе
Ергономска столица за канцеларију
Столице за библиотекаре, ергономске

Количина
2600 м
360
1
4

Рачунарска
и техничка опрема
TabletPC и/или Kindle уређај за читање електронских верзија
новина и књига
34
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Дигитални фото-апарат Nikon средње класе (типа L120,
D3000 или D3100)
Рачунар
Фотокопир апарат

1
1
1

Фонд уметности
Рачунарска
и техничка опрема
Дигитални фото-апарат средње класе

Количина
1

Одељење старе и ретке књиге – Београдика
Намештај
Полица за CD (уске и високе до 180 цм)
Полице за књиге 60х180цм
Столице за библиотекаре, ергономске
Касете са фиокама на точковима

Количина
4
2
3
5

Рачунарска
и техничка опрема
Клима уређај
Усисивач (са подешавањем снаге усисавања)
Рачунар за кориснике
Екстерна меморија SanDisk 64GB USB Cruzer Ultra Backup
Монитор за рачунар дизајнера:
LG W2220P-SF
Samsung 2243SN
LG W2253V

Количина
2
1
1
3
1

Одељење за културне програме
Намештај
Канцеларијски сто
Ормар
Столице

Количина
1
1
6

Рачунарска
и техничка опрема
Скенер
Лап-топ
Рачунар
Професионални фото апарат

Количина
1
2
1
1
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Барајево
Локација
Централна библиотека

Огранак Вранић

Локација
Централна библиотека

Огранак Вранић

Намештај
Столице за читаоце
Полице за књиге
Столице канцеларијске
Столице за читаоце
Столица канцеларијска
Полице за књиге
Рачунарска
и техничка опрема
Штампач у боји
усисивач
Рачунар
Монитор за рачунар
Фото-апарат
Рачунар
Монитор за рачунар

Количина
10
80 м
5
16
1
50м
Количина
1
1
3
3
1
1
1

Вождовац
Локација
Централна библиотека
Огранак „Филип Вишњић“
Локација
Централна библиотека
Огранак „Карађорђе“
Огранак „Филип Вишњић“

Намештај
Сто за рад са читаоцима
Столице
Сто за рад са читаоцима

Количина
1
16
1

Рачунарска
и техничка опрема
Штампач у боји
Ласерски штампач
Усисивач
Усисивач

Количина
2
1
1
1

Врачар
Локација
Централна библиотека
Дечја библиуотека „Растко“

Рачунарска
и техничка опрема
Усисивач
Клима уређаји
Фотокопирни апарат
Клима уређај
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Усисивач
Компјутер
Компјутер
Усисивач
Телефонски апарат

Огранак „Слободан Марковић“
Огранак „Лаза Лазаревић“

1
2
2
1
1

o Напомена: нису наведене потребе за огранак „Борислав Пекић“ јер је адаптација
у току.

Гроцка
Намештај
сточиће за децу
столичице за децу
компјутерске столице
судопера и елементи за чајну кухињу
полице за књиге

Количина
8
40
8
2
60

Рачунарска
и техничка опрема
фотокопир апарат
опрема за видео-надзор
мали бојлер од 5 литара
клима уређаји
скенер А4
колор штампач А3

Количина
1
1
1
2
1
1

Звездара
Локација
Централна библиотека
Огранак „Бранко Миљковић“
Огранак „Блажо Шћепановић“
Огранак „Драгиша Витошевић“
Огранак „Станислав Винавер“

Намештај
Претинац за брошуре и новине
(самостојећа ротирајућа полица)
Претинац за брошуре и новине
(самостојећа ротирајућа полица)
Претинац за брошуре и новине
(самостојећа ротирајућа полица)
Претинац за брошуре и новине
(самостојећа ротирајућа полица)
Претинац за брошуре и новине
(самостојећа ротирајућа полица)
Полице за књиге (дато у метрима)
Витрине за књиге
Читаонички столови за 6 особа
Столице
37

Количина
2
2
2
1
1
230м
4
2
12
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Огранак „Јефимија“

Локација
Централна библиотека

Огранак „Бранко Миљковић“
Огранак „Блажо
Шћепановић“
Огранак „Драгиша
Витошевић“

Столице склопиве
Полице за књиге ( дато у метрима)
Витрине за књиге
Читаонички столови за 6 особа
Столице
Столице склопиве
Пулт за 2 особе
Радне столице
Затворени плакар
Сто за 2 особе
Рачунарска
и техничка опрема
Рачунар
32 portni swich
Кабл за swich
Tелефон
Рачунар
Tелефон

Количина
10
1
32
4
3
2

Рачунар

3

Tелефон

2

Рачунар

3

Tелефон
Огранак „Станислав Винавер“ Рачунар
Tелефон
Клима уређај (18)
Рачунар
Огранак „Јефимија“
Tелефон

20
270м
4
2
12
26
1
2
1
1

2
3
2
1
3
2

Земун
Локација
Огранак „Горњи град“
Огранак „Нови град“
Огранак „Карађорђев трг“
Огранак „Батајница“
Огранак „Нова Галеника“
Огранак „Земун поље“
Огранак „Сурчин“

Рачунарска
и техничка опрема
Штампач
Рачунар
Штампач
Клима уређај
Штампач
Телефон
Рачунар
Штампач
Рачунар
Штампач
Рачунар
38

Количина
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Штампач
Усисивач
Рачунар
Штампач

Огранак „Добановци“

Локација
Централна
библиотека
Дечије одељење
Огранак „Горњи
град“

1
1
1
1

Намештај
Пулт у Одељењу за рад са одраслим
корисницима
Кружни сталак за излагање књига и часописа
Пулт у Одељењу за рад са децом
Кружни сталак за излагање књига

Количина

Полице за књиге (једностране)

50 м

Радни сто/пулт

Полице за књиге (једостране)
Пулт
Кружни сталак за излагање књига и часописа
Итисон

1
10 ком
различитих
величина
70 м
1
1
2/3 м2

Радни сто/пулт

1

Тенда за заштиту излога

4/2 м2

Итисон

2/3 м2

Једностране полице
Венецијанери за 4 прозора

14 м
око 40 м2

Двостране металне полице

40 м

Пулт
Кружни сталак за излагање књига и часописа
Полице једностране
Полице двостране
Пулт
Итисон
Кружни сталак за излагање књига и часописа

1
1
100 м
40 м
1
3/4 м2
1

Полице једностране

50 м

Полице двостране
Пулт
Столице тапациране

30 м
1
2

Венецијанери за излог
Огранак „Нови град“

Огранак „Карађорђев
трг“

Огранак „Нова
Галеника“

Огранак „Земун
поље“

Огранак „Сурчин“

Огранак
„Добановици“
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1
2
1
1
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Напомене:
Све мере које се односе на венецијанере и величину итисона исказане су приближно у
квадратним метрима, а када је реч о комадином намештају, количина је прецизана.
Уколико се у Огранку „Горњи града“ изврши адаптација простора и уз њу и замена
намештаја, постојећи намештај могао би да се искористи за друге огранке.

Младеновац
Локација
Централна
библиотека
Огранак „1“

Огранак „2“

Локација
Централна
библиотека
Огранак „1“

Огранак „2“

Рачунарска
и техничка опрема

Количина

Фото-копир апатат

1

Бојлер
Усисивач
Рачунар
Рачунар
Пројектор за видео бим

1
1
1
1
1

Намештај

Количина

Ормари за документацију

3

Полице за књиге
Ормари за рефересну збирку
Радни сто
Пулт
Ормари за завичајни фонд

96 м
3
1
1
3

Нови Београд
Локација
Централна библиотека „Вук
Караџић“, Нови Београд

Огранак Фонтана

Намештај
застакљена витрина за
референсну збирку
полице за књиге
сто-пулт у позајмном
пулт (за рачунар за читаоце)
дактило-столице
склопиве столице
склопив клуб сто
покретна касета
самостојећи изложбени пано
полица
застакљен зидни изложбени
пано
клуб гарнитура од прућа
40

Количина
10
1000 м
1
2
4
15
2
2
2
6 х 2м
2м
1
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склопива столица
Огранак „Владан Десница“,блок
23
Огранак „Перо Слијепчевић“
Огранак Сава, блок 45

Огранак „Васко Попа“, блок 21
Огранак Бежанија
Огранак „Меша Селимовић“, блок
70

Огранак Пионир, Похорска23

Локација
Централна библиотека „Вук
Караџић“
Централна библиотека „Вук
Караџић“
Огранак Сава, блок 45
Огранак Сава, блок 45
Огранак „Васко Попа“, блок 21
Огранак „Владан Десница“, блок 23
Огранак Бежанија
Огранак „Меша Селимовић“, блок
70
Огранак „ Меша Селимовић“, блок
70
Огранак „Перо Слијепчевић“, блок

застакљени изложбени пано
дактило столица
пулт за рачунар (за читаоце)
застакљени орман за
референсну грађу
дактило-столица
склопива столица
дактило-столица
дактило-столица
пулт за рачунар

15
1
1
2
1
3
20
1
1
2

дактило-столица
склопива столица
читаонички сто
столица
библиотечки пулт
покретна касета
ормар
полице
застакљена витрина
самостојећи изложбени пано
компјутерски сто
пулт за рачунар
дактило-сталица
столица
двокрилни орман
покретна касета

2
15
1
6
1
2
1
800 м
2
2
3
2
4
20
3
3

Рачунарска
и техничка опрема

Количина

рачунар

4

копир-апарат

1

рачунар
усисивач
рачунар
усисивач
рачунар

2
1
1
1
2
4

рачунар
усисивач

1

рачунар

1
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62
Огранак Пионир, Похорска 23
Огранак Пионир, Похорска 23
Огранак Пионир, Похорска 23

рачунар
копир-апарат
усисивач

4
1
1

Напомена: опрема за Пионир само ако се реновира.

Раковица
Локација
Централна библиотека
Огранак „Мирослав Антић“

Намештај
Међаши за обележавање полица
Мердевине
Међаши за обележавање полица
Столице на расклапање за читаоце
Огранак „Иво Андрић“
Столица за библиотекара
Међаши за обележавање полица
Сто за читаоце
Мердевине веће
Огранак „Милош Црњански“ Столице на расклапање за читаоце
Међаши за обележавање полица
Огранак „Исидора Секулић“ Међаши за обележавање полица
Столице на расклапање за читаоце
Столица за библиотекара
Пано на расклапање
Међаши за обележавање полица
Огранак „Душан Матић“
Столица за библиотекара
Столице на расклапање за читаоце
Мердевине веће
Локација
Централна библиотека

Огранак „Мирослав Антић“
Огранак „Иво Андрић“
Огранак „Милош Црњански“
Огранак „Исидора Секулић“
Огранак „Душан Матић“

Рачунарска
и техничка опрема
Штампач у боји
Скенер
Фото-апарат
Рачунар
Монитор за рачунар
Рачунар
Монитор за рачунар
Рачунар
Монитор за рачунар
Рачунар
Монитор за рачунар
Рачунар
Монитор за рачунар

42

Количина
200
1
100
3
1
100
1
1
2
100
100
3
1
1
100
1
2
1
Количина
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Савски венац
Локација
Огранак Б. Станковић
Огранак В.Маслеша
Огранак Ј.Ј.Змај
Огранак В.Петровић
Локација
Огранак В.Маслеша
Огранак Б. Станковић
Огранак Ј.Ј.Змај
Огранак В.Петровић

Намештај
Столови и столице за Интернет
читаоницу
Пластичне кутије за сликовнице
Пластичне кутије за сликовнице
Подна облога / итисон
Пластичне кутије за сликовнице
Пластичне кутије за сликовнице
Рачунарска
и техничка опрема
PC рачунар
Штампач
камера за видео надзор
PC рачунар
Штампач
PC рачунар
Штампач

Количина
6
3
3
20 м2
3
3
Количина
1
1
1
1
1
1
1

Сопот
Локација

Намештај

Централна библиотека

Полице
Столице за читаоце
Ротирајући сталак за нове
публикације

Огранак у Раљи
Огранак у Рогачи
Огранак у Малом
Пожаревцу

Столице за читаоце
Ротирајући сталак за нове
публикације
Столице за читаоце
Ротирајући сталак за нове
публикације
Ротирајући сталак за нове
публикације

43

Количина
130 м
50
4
15
1
7
1
2
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Локација

Централна библиотека

Огранак у Раљи
Огранак у Рогачи
Огранак у Малом
Пожаревцу

Рачунарска
и техничка опрема

Количина
1
5

Штампач у боји
Рачунар за интернет читаоницу
Монитор за рачунар за интернет
читаоницу
Клима

5
2
1
1
1
1

Рачунар
Монитор за рачунар
Рачунар
Монитор за рачунар
Видео пројектор
Клима

1
1

Стари град
Локација

Рачунарска
и техничка опрема

Количина

Централна библиотека „Ђорђе
Јовановић“

Усисивач

1

Чукарица
Локација
Централна библиотека „Лаза
Костић“
Локација
Централна библиотека „Лаза
Костић“
Огранак „Прометеј“, Баново брдо
Огранак „Ђура Јакшић“, Железник
Огранак „Душко Радовић“, Церак

Намештај
Пулт за библиотекаре
Полице за књиге
ПВЦ под

Количина
1
10 м
50м2

Техничка опрема

Количина

Усисивач

1

Усисивач
Усисивач
Усисивач

1
1
1
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