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УУУВВВОООДДД   

Програм рада Библиотеке града Београда1 заснива се на: 

 Oбавезама  које  проистичу  из  Закона  о  библиотечко‐информационој  делатности2  и 

пратећих подзаконских аката; 

 Утврђених минималних стандарда за народне библиотеке у Београду3; 

 Плановима 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. 

 

МММИИИСССИИИЈЈЈААА   ИИИ   ВВВИИИЗЗЗИИИЈЈЈААА   

У складу са својом мисијом и визијом Библиотека града Београда ће се и у 2017. години водити 

вредностима  које  Библиотека  промовише,  а  то  су:  орјентисаност  ка  кориснику  уз  узајамно 

поверење и поштовање, одговорност према заједници, промовисање књиге, писмености, читања 

и доживотног учења, доступност и поузданост информација, отворена и слободна комуникација, 

подизање културне свести, усмереност ка технолошким иновацијама и активној професионалној 

и међународној сарадњи. 

Визија 

БИБЛИОТЕКА – МЕСТО ЗА СВЕ 

У Београду смо центар знања, културе и забаве. 

У Србији смо водећа јавна библиотека. 

У Европи смо део породице најуспешнијих јавних библиотека. 

                                                            

1 У даљем тексту биће коришћене и скраћенице Библиотека, односно БГБ. 
2 Службени гласник РС од 15.7.2011. – 52/2011. 
3 Стандарди  за  библиотеке  Београда  усвојени  на  седници  Извршног  одбора  Скупштине  града  Београда 

априла 1996. године. 
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Мисија 

ВАША ВИЗИЈА JE НАША МИСИЈА  

Библиотека: 

Место за вас. 

Приче целог света. 

Информација коју желите. 

Инспирација за којом трагате. 

Комуникација која повезује. 

Пријатељство које траје. 

 

КККЉЉЉУУУЧЧЧНННИИИ   ЦЦЦИИИЉЉЉЕЕЕВВВИИИ   

Фонд и корисници 

На нивоу мреже библиотека које чине Библиотеку града Београда у 2017. години планира се: 

 Упис 146.000 чланова; 

 Реализација 2.500 културно‐образовних програма; 

 Обрт фонда од 1‐1,5 пута (што ће се постићи издавањем 2.100.000 библ. јединица). 

Дигитална библиотека и информационе технологије 

У 2017.  години дигитализација ће се вршити у два смера: пуњењем базе дигиталне БГБ грађом 

која је дигитализована током претходних година и дигитализацијом и додавањем нове грађе. 

У  циљу  прилагођавања  савременим  веб  стандардима  планира  се  израда  новог  веб  сајта 

Библиотеке. 

Кроз пројектне активности у плану је израда веб портала за препоруке књига за читање. 

Предвиђено  је  даље  развијање  Технотеке  –  посебног  креативног  простора  (тзв. makerspace)  у 

Библиотеци.  Реч  је  о  посебно  дизајнираном и  различитим  дигиталним  алатима и  училима  (3D 

штампачи,  скенери  и  оловке,  Lego  Education  роботи,  опрема  за  виртуелну  реалност...) 

опремљеном  простору  у  којем  корисници  кроз  заједнички  рад  и  игру,  а  уз  помоћ  савремене 

технологије,  стичу  нова  знања  и  вештине,  експериментишу  и  израђују  различите  производе 

(физичке и духовне). Како би се направио јединствен библиотечки простор у Србији, потребно је 

наставити са набавком нове дигиталне опреме,  адаптацијом и брендирањем простора, обуком 

запослених,  осмишљавањем  едукативних  програма  и  успостављањем  партнерстава  са 

установама/организацијама које се баве науком и савременим дигиталним технологијама. 

Планирају се активности на увођењу интернета у све објекте у оквиру БГБ мреже. 
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Пројектна делатност 

 Реализација домаћих и међународних пројекaта; 

 Учешће на домаћим и међународним конкурсима за доделу финансијских  средстава  за 

реализацију пројеката,  са посебном усмереношћу на конкурсе Министарства културе и 

информисања РС; 

 Пројектна  сарадња  са  цивилним  сектором,  посебно  са  организацијама  активним  у 

области културе, науке и образовања; 

 Учешће у другим пројектима од значаја за Библиотеку. 

Културно‐образовна делатност 

Библиотeка  града  Београда  у  оквиру  своје  мреже  планира  одржавање  2.500  програма 

(манифестације,  књижевни  сусрети,  трибине,  предавања,  промоције,  изложбе,  филмски 

ретроспективни  програми,  концерти,  кретивне  радионице,  програми  за  децу,  програми  за 

рањиве  и  маргинализоване  друштвене  групе,  активно  учешће  на  различитим  сајамским 

манифестацијама...). 

Изложбе Библиотеке града Београда гостоваће по позиву у земљи и иностранству.  

Библиотека ће учествовати као  један од партнера у републичкој акцији „Негујмо српски  језик”, 

која се бави неговањем и заштитом српског језика, писма, опште језичке културе и писмености. 

Перманентно  стручно  усавршавање  радника  БГБ  спроводи  се  кроз  учешће  на  стручним 

семинарима  и  конференцијама.  Такође,  стручни  радници  БГБ  наставиће  и  током  2017.  године 

обуку колегa из других установа кроз сертификоване семинаре. 

Галерија „Атријум“ 

Савет  галерије „Атријум“  (у  саставу академик Владимир Величковић,  председник Савета,  проф. 

Чедомир  Васић,  члан  Савета,  Петар  Петровић,  виши  кустос  Народног  музеја  у  Београду,  члан 

Савета, Јасмина Нинков, директор БГБ и Иванка Лазовић, члан Савета и кустос Галерије Атријум) 

донео је одлуку да ће у галерији „Атријум“ током 2017. године излагати следећи уметници: Зорка 

Церовић,  Селман  Тртовац,  Здравко  Велован,  Слободан  Каштаварац,  Драгиша  Ћосић,  Љиљана 

Оташевић, Међународни ауторски пројекат „Вода у књигама уметника – пергамент концертина“, 

аутор  Лепосава  Милошевић  Сибиновић,  Селма  Ђулизаревић  Карановић.  У  случају  да  неко  од 

изабраних  уметника  буде  спречен  да  излаже,  замена  је  Јована  Живчић  Радовановић).  Поред 

изложби изабраних уметника биће организоване и друге у оквиру програмске сарадње БГБ.  

Реновирање и опремање простора 

Планира  се  реновирање  централне  библиотеке  на  Новом  Београду,  централне  библиотеке  у 

Земуну, опремање намештајем и отварање новог огранка у насељу Степа Степановић, опремање 

намештајем  реновиране  централне  библиотеке  у  Гроцкој,  наставак  реновирања  Библиотеке 

града Београда  (простори  у  којима није  замењен  стари итисон, маске  за  вентилацију,  кречење 

преосталих  канцеларија,  фарбање  дрвенарије)  и  други  радови  на  текућем  одржавању  свих 

објеката Библиотеке. 
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Рачунарска и техничка опрема  

Наставак  опремања  библиотека  у  мрежи  и  запослених  савременом  рачунарском  опремом  и 

новим  софтверима;  обнављање мреже,  радних  станица,  рутера,  набавка  техничке  и  дигиталне 

опреме  неопходне  за  савремено  функционисање  Библиотеке.  Набавићемо  нове  десктоп  и 

лаптоп  рачунаре,  како  би  се  заменила  постојећа  застарела  опрема  и  повећао  укупан  број 

рачунара  у  складу  са  савременим  потребама  корисника  библиотеке.  Такође,  биће  набављене 

Мајкрософт лиценце за нове оперативне системе и канцеларијско пословање (Misrosoft Office). 

Сарадња 

 Сарадња са Гете институтом у Београду. На основу досадашње успешне сарадње и у 2017. 

години планира се сарадња БГБ и Гете института у организацији курсева немачког језика 

у  просторијама  Библиотеке;  сви  полазници  курсева  постају  чланови  Библиотеке.  У 

сарадњи  са  Гете  институтом  у  Београду  спроводиће  се  заједнички  међународни  и 

домаћи  пројекти,  програми  и  активности  за  децу  и  одрасле,  стручно  усавршавање 

запослених БГБ као и опремање простора; 

 Сарадња са Амбасадом САД и Домом омладине Београд – рад Америчког кутка; 

 Сарадња са предшколским установама на територији града Београда; 

 АЛМА (Astrid Lindgren Memorial Award), предлог БГБ‐а за награду стваралаца из Србије; 

 Сарадња са иностраним експертима из области библиотекарства; 

 Сарадња  са  библиотекама  и  другим  установама  културе  у  земљи  и  иностранству  – 

посебно  оснаживање  сарадње  са  Централном  библиотеком  Кине,  Библиотеком  из 

Копра, Јавном библиотеком Чикага и другим најугледнијим светским библиотекама;  

 ИМПАК (International IMPAC Dublin Literary Award), предлог БГБ‐а за награду стваралаца из 

Србије; 

 Културна сарадња са иностраним културним центрима и амбасадама у Београду; 

 Сарадња са обазовним установама и институтима са седиштем у Београду; 

 Сарадња са издавачким кућама на промовисању књиге и читања; 

 Сарадња са медијским кућама, посебно са редакцијама за културу; 

 Посебно  је  важна  сарадња  са MетЛиб  секцијом и припрема конференције  која ће бити 

одржана у Београду 2018. године.  

Међународна сарадња 

У складу са стратешким опредељењем да буде део европске и светске породице најуспешнијих 

библиотека, као и да промовише српску културу у свету и приближава својим суграђанима друге 

културе,  Библиотека  ће  посебну  пажњу  посветити  међународној  сарадњи.  На  регионалном 

плану,  Библиотека  ће  активно  сарађивати  са  другим  библиотекама  из  суседних  земаља,  а  на 

ширем интернационалном плану, Библиотека ће успостављати и оснаживати постојећу сарадњу 

са  репрезентативним  европским  и  светским  библиотекама.  Посебан  фокус  биће  усмерен  ка 

библиотекама са којима је већ утврђена добра воља и обостран интерес за партнерство, а то су: 

Централна библиотека Кине (Пекинг, Кина), Јавна библиотека Чикага (Чикаго, САД) и Централна 

академска  библиотека  „Н.  А.  Њекрасов"  (Москва,  Русија).  Активности  ће  бити  усмерене  и  ка 

сарадњи  са  скандинавским  библиотекама  које  спадају  у  најразвијеније  светске  библиотеке,  и 

чији би начин пословања и примери добре праксе могли да унапреде рад БГБ. 
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Чланство у струковним удружењима 

Библиотека  града  Београда  веома  је  активна  у  земљи  и  иностранству  у  оквиру  струковних 

асоцијација, те ће и у 2017. години бити члан: 

 ИФЛА (International Federation of Library Associations and Institutions); 

 МетЛиб ИФЛА – (IFLA Metropolitan Libraries Section); 

 ЕБЛИДА (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations); 

 Future Library Network – INELI Balkan;  

 Удружења издавача и књижара Србије; 

 Заједнице матичних библиотека Србије. 

Учешће на стручним скуповима и конференцијама – Стручно усавршавање 

Стручни радници Библитеке града Београда учествоваће по позиву и са радовима на следећим 

стручним скуповима, конференцијама и програмима: 

 Годишња конференција ИФЛА‐е (Вроцлав, Пољска);  

 МетЛиб конференција (Монтреал, Канада);  

 Годишња скупштина ЕБЛИДА‐е; 

 9th QQML2017 (Лимерик, Ирска); 

 Гостовања изложби БГБ посвећених нашим писцима из колекција БГБ‐а (по позиву); 

 ЕЦИЛ конференција (The European Conference on Information Literacy); 

 Домаћи и регионални стручни скупови из области библиотекарства; 

 Сајмови књига у земљи и иностранству. 

Награде 

На Дан  Библиотеке  града  Београда, 11.  јануара,  додељују  се  специјалне  награде Марија  Илић 

Агапова  за најуспешнијег библиотекара у Београду, Глигорије Возаровић  за најбољег издавача, 

књижара и књиговесца, награда Библиотеке за најчитанију књигу страног аутора, као и награда 

за најактивнијег читаоца у две категорије – деца и одрасли. 

Награду Ђорђе  Јовановић  за најбоље дело из области есејистике и књижевне критике од 1967. 

године додељује одељење Библиотека „Ђорђе Јовановић", општина Стари град.  

Библиотека града Београда награђује најбољег студента историје уметности наградом Катарина 

Амброзић. 
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ОООПППШШШТТТИИИ   ПППРРРЕЕЕГГГЛЛЛЕЕЕДДД   ПППРРРОООГГГРРРАААМММААА   РРРАААДДДААА   

МММРРРЕЕЕЖЖЖЕЕЕ   БББИИИБББЛЛЛИИИОООТТТЕЕЕКККААА   УУУ   СССАААСССТТТАААВВВУУУ   БББГГГБББ   
 

  

Чланови Библиотеке 

Број  уписаних  чланова  планира  се  у  складу  са  бројем  становника  општине  као  и  у  складу  са 

положајем општине на  територији  града  (уже, шире  градско  језгро и приградске општине) што 

одређује број чланова у износу од 6% до 15% од укупног броја становника општине, односно 560 

до 800 чланова по раднику запосленом на раду са корисницима. 

БИБЛИОТЕКА  БРОЈ ЧЛАНОВА 

Библиотека града Београда 

                Одељење за рад са корисницима      20.000 

                Дечје одељење                               6.500 

                АК                                                          14.500 

41.000 

Одељење библиотека Ђорђе Јовановић, Стари град  6.000 

Одељење библиотека Петар Кочић, Врачар  9.500 

Одељење библиотека Доситеј Обрадовић, Вождовац  5.000 

Одељење библиотека Исидора Секулић, Савски венац  4.500 

Одељење библиотека Свети Сава, Земун и Сурчин  15.000 

Одељење библиотека Милован Видаковић, Сопот  4.500 

Одељење библиотека Деспот С. Лазаревић, Младеновац  6.500 

Одељење библиотека Вук Караџић, Звездара                12.500 

Одељење библиотека Илија Гарашанин, Гроцка   7.500 

Одељење библиотека Вук Караџић, Нови Београд  15.500 

Одељење библиотека Миодраг Булатовић, Раковица  6.500 

Одељење библиотека Јован Дучић, Барајево  3.500 

Одељење библиотека Лаза Костић, Чукарица  8.500 

УКУПНО  146.000 

Табела 1 – План уписа чланова БГБ по општинама у 2017. години 

Коришћење фондова и 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). Планирано је да се у 2017. години да на коришћење 2.100.000 јединица. 
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БИБЛИОТЕКА 
БРОЈ ПОЗАЈМЉЕНИХ

ЈЕДИНИЦА 

Библиотека града Београда 

                Одељење за рад са корисницима     435.000 

                Дечје одељење                              80.000 

                Одељење периодике                              20.000 

                АК                                                           15.000 

550.000 

Одељење библиотека Ђорђе Јовановић, Стари град   80.000 

Одељење библиотека Петар Кочић, Врачар  110.000 

Одељење библиотека Доситеј Обрадовић, Вождовац  100.000 

Одељење библиотека Исидора Секулић, Савски венац    80.000 

Одељење библиотека Свети Сава, Земун и Сурчин  200.000 

Одељење библиотека Милован Видаковић, Сопот    80.000 

Одељење библиотека Деспот С. Лазаревић, Младеновац    85.000 

Одељење библиотека Вук Караџић, Звездара  120.000 

Одељење библиотека Илија Гарашанин, Гроцка  110.000 

Одељење библиотека Вук Караџић, Нови Београд  250.000 

Одељење библиотека Миодраг Булатовић, Раковица  125.000 

Одељење библиотека Јован Дучић, Барајево     60.000 

Одељење библиотека Лаза Костић, Чукарица  150.000 

УКУПНО  2.100.000 

Табела 2 – Планирaни број позајмљених јединица 

Културно‐образовни програми 

Библиотeка  града  Београда  у  оквиру  своје  мреже  планира  одржавање  укупно  2.500  програма 

(манифестације,  књижевни  сусрети,  трибине,  предавања,  промоције,  изложбе,  филмски 

ретроспективни  програми,  концерти,  кретивне  радионице,  програми  за  децу,  програми  за 

рањиве  и  маргинализоване  друштвене  групе,  активно  учешће  на  различитим  сајамским 

манифестацијама...). 

БИБЛИОТЕКА  БРОЈ ПРОГРАМА 

Библиотека града Београда 

           Одељење за рад са корисницима, Посебни фондови, 

           Одељење за културне програме, АК 

770 

Одељење библиотека Ђорђе Јовановић, Стари град  120 

Одељење библиотека Петар Кочић, Врачар  100 

Одељење библиотека Доситеј Обрадовић, Вождовац    60 

Одељење библиотека Исидора Секулић, Савски венац    60 

Одељење библиотека Свети Сава, Земун и Сурчин   400 

Одељење библиотека Милован Видаковић, Сопот     60 

Одељење библиотека Деспот С. Лазаревић, Младеновац   150 
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Одељење библиотека Вук Караџић, Звездара  300 

Одељење библиотека Илија Гарашанин, Гроцка    80 

Одељење библиотека Вук Караџић, Нови Београд  200 

Одељење библиотека Миодраг Булатовић, Раковица    60 

Одељење библиотека Јован Дучић, Барајево    60 

Одељење библиотека Лаза Костић, Чукарица    80 

УКУПНО  2.500 

Табела 3 – Планирaни број програма у БГБ и мрежи 
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БББИИИБББЛЛЛИИИОООТТТЕЕЕКККААА   ГГГРРРАААДДДААА   БББЕЕЕОООГГГРРРАААДДДААА   

 
 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАБАВКУ И ОБРАДУ БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ 

 

Набавка 

Набавка библиотечко‐информационе  грађе  (у даљем  тексту  грађа)  је  планирана,  континуирана 

активност  која  треба  да  обезбеди  актуелну  и  квалитетну  грађу  из  различитих  извора,  у 

различитим  форматима,  како  би  у  потпуности  могла  да  задовољи  најшире  и  најразноврсније 

структуре и захтеве корисника. 

Поштујући  основе  принципе  при  набавци  (доследност,  рационалност,  актуелност,  континуитет, 

координираност), истовремено се ослањајући на Стандарде за народне библиотеке4 и Предлог 

набавке  књига  и  периодике  у  јавним  библиотекама  Републике  Србије  за  2016.  годину  са 

потребним  износом  средстава,  планирана  набавка  за  комплетну  мрежу  Библиотеке  града 

Београда у 2017.  години требало би да се креће у распону од 6.000 до 8.000 нових наслова у ≈ 

134.000 примерака. Од овог броја највећи проценат су монографске публикације (129.250), 4.000 

јединица некњижне грађе, 70 наслова домаћих и пет наслова страних часописа, као и 17 наслова 

дневних новина и службених гласила. (Табела 4).  

Редни 
број 

Општинска библиотека 

Број 
примерака 

монографских 
публикација 

Број 
наслова 
домаће 

периодике 

Број 
наслова 
стране 

периодике 

1.  Библиотека града Београда  16.5005  50 2 
2.  „Јован Дучић“, Барајево    3.500 30 0 
3.  „Доситеј Обрадовић“,  12.000  70  5 

4.  „Петар Кочић“, Врачар    4.500 40 0 
5.  „Илија Гарашанин“, Гроцка    7.500 50 2 
6.  „Вук Караџић“, Звездара  12.000 70 5 
7.  „Свети Сава“, Земун  12.750 70 5 

                                                            

4 Стандарди за народне библиотеке (Заједница библиотека бр.1‐4/1987). Доступно и на www.nbs.rs 
5  Предлог  набавке  књига  и  периодике  у  јавним  библиотекама  Републике  Србије  за  2016.  годину  са 
потребним  износом  средстава  који  је  за  све  библиотеке  на  нивоу  Републике  Србије  израдила  Народна 
библиотека Србије предвиђа значајно мањи број примерака грађе за Библиотеку града Београда (тек 7.500 
монографских публикација, 50 наслова домаће и  2  наслова стране периодике), са чиме никако не можемо 
да  се  сложимо,  јер    по  броју  корисника,  величини  фонда,  броју  позајмљених  публикација  (обрту),  БГБ 
предњачи у односу на све библиотеке на нивоу града Београда. Сходно томе, неопходно је нагласити да 
чак ни 16.500 монографских публикација, 50  наслова домаће и 2  наслова  стране периодике, 17  наслова 
дневих новина не могу да задовоље све захтеве корисника Библиотеке града Београда. 
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8.  Огранак у Сурчину    4.500 40 0 
9.  „Деспот Стефан Лазаревић“, 

Младеновац 
  4.500  40  0 

10.  „Вук Караџић“, Нови Београд  16.500  70  5 

11.  „Миодраг Булатовић“, 
Раковица 

  8.250  70  5 

12.  „Исидора Секулић“, Савски 
венац 

  4.500  40  0 

13.  „Милован Видаковић“, Сопот    3.500  30  0 

14.  „Ђорђе Јовановић“, Стари град    4.500  40  0 

15.  „Лаза Костић“, Чукарица            14.250  70  5 

Укупно примерака          129.250  780  34 

Табела 4 – Број примерака библиотечке грађе (монографске и серијске публикације) 

Инвентарисање 

Планира  се  инвентарисање 134.000  библиотечких  јединица  (објeдињено  за мрежу  Библиотеке 

града  Београда);  спровођење  комплетног  расхода  кроз  постојећу  базу  и  инвентарне  књиге  за 

одељења  Библиотеке  града  Београда  (Одељење  за  рад  са  корисницима  и  Посебни  фондови 

Библиотеке града Београда). 

Планирана обрада 

У  току  2017.  планирана  је  каталошка  обрада  6.000‐8.000  нових  наслова,  израда  14.000  УДК  и 

16.000 предметних индекса за стварне каталоге. 

Остале активности   

 Рекаталогизација постојећих  записа  у  електронском каталогу Библиотеке  града Београда 

усаглашена са захтевима и потребама корисника (непотпуни записи); 

 Рекаталогизација записа Дечјег фонда;  

 Израда маски за обраду картографске грађе, рукописа, фотографија и старе и ретке књиге 

и комплетна рекаталогизација фонда Завичајног одељења Библиотеке града Београда; 

 Израда библиографија набављених публикација,  тематских и  предметних библиографија 

на захтев корисника; 

 Вођење евиденције о  правовременом достављању обавезног  примерака од издавача  са 

територије града Београда; 

 Издвајање и пласирање публикација које су сувишци библиотекама у граду и Републици; 

 Размена публикација са сродним установама културе у Београду и Србији, као и продаја и 

пласман књига у издању Библиотеке града Београда. 

Стручно усавршавање  

 У  сарадњи  са  Народном  библиотеком  Србије  обука  за  обраду  аудиовизуелне, 

картографске грађе, фотографија и старе и ретке књиге; 
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 Активно  учешће  у  комисијама  Библиотекарског  друштва  Србије  (Комисија  за 

каталогизацију, Комисија за класификацију и др.); 

 Присуствовање  семинарима,  предавањима,  специјалистичким  курсевима  и  округлим 

столовима у земљи и иностранству. 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ БИБЛИОТЕЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ 

Одељење  за  унапређење  библиотечке  делатности  у  оквиру  Сектора  за  библиотечку  делатност 

врши функцију матичне надлежности која је регулисана Законом о библиотечко‐ информационој 

делатности  (Службени  гласник  РС  бр.  52/11),  Статутом  и  другим  подзаконским  актима,  као  и 

општим  актима  Библиотеке  на  подручју  града  Београда.  Одељење  спроводи  надзор  над 

стручним радом и условима рада у јавним, школским и специјалним библиотекама; води бригу о 

унапређењу  и  развоју  делатности  и  стручном  усавршавању;  иницира,  спроводи  и  координира 

активности  значајне  за  рад  и  развој  Библиотеке  града  Београда.  Обједињује  пословање  у 

матичној библиотеци, прати домете библиотечко‐информационе делатности у Србији и свету. 

У  2017.  години,  Библиотека  града  Београда,  путем  Одељења  за  унапређење  библиотечке 

делатности,  у  сврху  развоја  и  унапређивања  библиотечке  делатности,  у  области  остваривања 

законом  дефинисаних  матичних  функција,  планира  следеће  активности:  надзор  над  стручним 

радом  у  библиотекама,  регистрацију  библиотека,  пружање  стручне  помоћи,  ажурирање  базе 

МБС, стручно усавршавање, одржавање БИСИС програма. 

Надзор 

Стручни  радници  Одељења  планирају  надзор  над  стручним  радом  у  30  библиотека  у  ужем  и 

ширем подручју  града Београда  (јавне, школске,  специјалне), првенствено у онима у којима до 

сада  (према постојећој  документацији)  није  рађен надзор.  Надзор,  као праћење и проучавање 

услова рада у библиотечкој делатности и предлагање мера за побољшање услова рада у којима 

би  требало  да  се  остваре  циљеви  и  задаци  библиотечке  делатности,  један  је  од  основних 

задатака матичне службе. 

Стручна помоћ 

Пружање редовне стручне помоћи и консултације са библиотекарима представљају  главни део 

инструктивног рада Одељења за унапређење и обухватају  сваки вид стручне помоћи и обуке у 

библиотекарству  (у  просторијама  Одељења,  телефонским  путем  и  електронском  поштом): 

прикупљање, обрада, чување библиотечке грађе, ревизија, расход, смештај, припрема полагања 

стручног  испита,  оснивање  библиотеке  итд.  Посебну  стручну  помоћ  Одељење  ће  пружити  у 

оквиру  попуњавања  образаца  Подаци  о  библиотечком  пословању  за  базу  МБС  (Мрежу 

библиотека Србије) који се попуњавају и достављају Народној библиотеци Србије. Посебан вид 
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стручне  помоћи  је  одлазак  у  службену  посету  библиотекама  по  позиву,  уколико  је  потребна 

стручна  консултација  ради  налажења  одговарајућег  решења  за  правилан  рад  библиотеке  или 

отклањање  нејасноћа  у  самом  приступу  у  раду  стручног  радника  или  библиотеке.  О  стручним 

помоћима  се  пишу  извештаји  и  наводе  предложене  мере  за  унапређење  рада  библиотека. 

Стручни радници Одељења ће пружити стручну помоћ свима који се обрате за помоћ у најкраћем 

могућем року и у складу са другим планираним обавезама. 

Регистрација 

Планира    се    регистрација    нерегистрованих    библиотека    у    основним    и    средњим школама, 

специјалним  библиотекама,  установама  и  предузећима;  проналажење  и  регистровање 

новооснованих  библиотека;  вођење  регистара  библиотека  за  подручје  матичности  и  других 

евалуационих евиденција и достављање документације о регистрацији и променама НБС. 

Библиотекари  Одељења  и  даље  ће  редовно  претраживати  релевантне  изворе  података  ради 

проналажења нерегистрованих библиотека. 

МБС ‐ Мрежа библиотека Србије 

Планирано је прикупљање и уношење у базу МБС података о библиотечком пословању око 400 

библиотека  са  свим  подацима  за  2016.  годину.  Програмски  пакет  МБС  обухвата  податке  о 

библиотекама  према  важећим  Стандардима6  и  Правилнику7  и  на  тај  начин  прати  и  приказује 

стање,  обим  и  структуру  библиотечке  делатности.  Подаци  се  уносе  у  базу  МБС  и  прослеђују 

Народној библиотеци Србије. 

Праћење стања и проучавање потреба и услова рада у библиотекама 

Вршиће  се  праћење  и  проучавање  стања,  потреба  и  услова  рада  у  библиотечкој  делатности  и 

утврђивање мера  за побољшање услова рада у  којима ће  се оптимално остваривати циљеви и 

задаци библиотечке делатности. У вези са тим, наставиће се ажурирање свих шест формираних 

база података Библиотеке града Београда за јавне, школске и специјалне библиотеке. Планирано 

је допуњавање броја и врсте података у постојећим базама, превасходно оних које се односе на 

коришћење  савремених  технологија  као  и  на  стручно  усавршавање  библиотечких  радника.  У 

сарадњи  са  Завичајним одељењем  Библиотеке  града,  прикупљаће  се  подаци  о  старој  и  реткој 

грађи  у  свим  типовима  библиотека  која  су  у  надлежности  Библиотеке  града  Београда,  а  као 

извор података користиће се извештаји из надзора, стручне помоћи и ревизије. 

Стручно усавршавање 

Планирани програми  стручног  усавршавања  усклађени  су  са Правилником о  сталном  стручном 

усавршавању у библиотечко‐информационој делатности („Службени гласник РС“ број 18/13). 

                                                            

6  Правилник  о  националним  стандардима  за  обављање  библиотечко‐информационе  делатности  (Сл. 
гласник РС бр. 39/13) 
7 Правилник о ближим условима за обављање библиотечко‐информационе делатности јавних библиотека 
(Сл. гласник РС бр. 13/13) 
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Библиотекари  Одељења  ће  и  даље  радити  на  прикупљању  података  о  акредитованим 

семинарима, а информације прослеђивати свим начелницима Библиотеке, као и библиотекама 

основних  и  средњих  школа,  јавним  и  специјалним  библиотекама.  Пријаве  заинтересованих 

кандидата  редовно  се  ажурирају  и  обрађују,  а  подаци  се  уносе  у  базу  за  стручне  активности 

запослених радника Библиотеке ради праћења њиховог стручног усавршавања. 

Стручни испит 

Стручни радници Одељења редовно прате рад и услове кандидата за полагање стручног испита. 

Вршиће се припрема запослених за полагање стручног испита према Правилнику8. Редовно ће се 

реализовати комуникација и обавештавање кандидата о роковима за полагање стручног испита у 

Народној библиотеци Србије, и пружати стручна помоћ при проналажењу одговарајуће стручне 

литературе и при избору тема за писани рад. 

БИСИС 

У 2017. години планира се наставак имплементације БИСИС‐а у мрежи одељења библиотека на 

територији града. Активности ће бити усмерене на прелазак са верзије БИСИС 3 на верзију БИСИС 

4. 

У  плану  је  миграција  и  спајање  база  библиографских  записа  општинских  библиотека  са 

централном базом. 

Паралелно са преласком на верзију БИСИС 4, по моделу сервера за мрежу БГБ, радиће се и на 

припреми и изради табела са локацијским подацима за јединице у фондовима огранака које су 

инвентарисане пре преласка на електронску књигу инвентара. 

Све  наведене  активности  довешће  до  формирања  централне  базе  библиографских  записа  са 

свим локацијским подацима за целокупан фонд БГБ, као и заједничке базе корисника у којој ће 

бити обезбеђен приступ свим задужењима једног корисника. 

Спроводиће се редовни административни послови у вези  са БИСИС‐ом,  решавање софтверских 

проблема и свакодневна комуникација са колегама у мрежи преко Teamviewer‐a. 

Остале активности 

 Учешће  запослених  на  стручним  скуповима,  семинарима,  конференцијама  у  земљи  и 

иностранству  (БИБЛИОНЕТ  2017,  ИФЛА,  ЕБЛИДА,  QQML,  БДС  итд.)  као  и  на  другим 

скуповима из области културе, образовања и информисања; 

 Организовање семинара, курсева и предавања на разне теме из области библиотекарства 

и информатике за потребе стручног усавршавања запослених у БГБ; 

 Анкетирање  библиотекара  свих  јавних,  школских  и  специјалних  библиотека  на  подручју 

града  Београда,  ради  увида  у њихове  едукативне  потребе и  организације  одговарајућих 

                                                            

8  Правилник  о  Програму  стручних  испита  у  библиотечко‐информационој  делатности,  начину  њиховог 
полагања и висини накнаде за рад чланова Комисије за полагање стручних испита („Службени гласник РС“, 
бр.123/2012) 
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семинара и предавања који би им пружили неопходна знања и информације; 

 Организовање    семинара    за   школске    библиотекаре.    Уколико   буде    заинтересованих, 

акредитовани  програм  Основе  савременог  библиотекарства  за  школске  библиотекаре 

биће реализован и у наредној години, планирана су и гостовања по позиву; 

 Обука на  терену  за коришћење БИСИС‐а 4  за  стручне раднике општинских библиотека и 

неумрежених библиотека (Палилула, Обреновац и Лазаревац); 

 Посета библиотекама и другим институцијама од значаја за развој професије; 

 Учешће у раду секција и комисија у оквиру Библиотекарског друштва Србије; 

 Обнављање БЛ фонда (стручне литературе), израда дезидерата. 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАЗВОЈ ДИГИТАЛНЕ БИБЛИОТЕКЕ И 

ИНФОРМАТИЧКУ ПОДРШКУ 

Одељене  ће  активно  обављати  све  послове  за  које  је  према  Правилнику  о  систематизацији  и 

организацији  послова  задужено.  Обављаће  послове  дигитализације,  скенирања  и  обраде 

дигиталне грађе, архивирања и презентације грађе и свих других послова везаних за изградњу и 

презентацију  дигиталне  библиотеке.  Пратиће  и  предлагати  примену  нових  технологија,  давати 

стручна мишљења и оцене  у  вези  с  пројектовањем и применом информационих подсистема и 

база  података,  израђивати  детаљне  стандарде  за  оперативно  функционисање  и  коришћење 

рачунара  и  мреже  у  информативном  систему  и  дефинисати  параметре  системске  програмске 

целине.  Генерисаће  и  модификовати  системску  програмску  опрему.  Одржаваће  системске 

датотеке  и  друге  датотеке  од  значаја  за  оптимално  функционисање  рачунара  и  мреже. 

Програмираће, инсталирати и тестирати потребне програме и рутине и повезивати системску и 

апликативну  програмску  опрему.  Обезбеђиваће  коришћење  рачунара  и  мреже  у  складу  са 

стандардима  и  профилима  корисника.  Пратиће  и  примењивати  међународне  стандарде, 

препоруке  и  искуства.  Обезбеђиваће  оперативно функционисање рачунара и мрежа,  решавати 

проблеме  и  вршити  потребне  модификације  рачунарских  мрежа  БГБ.  Вршиће  инсталацију, 

одржавање и контролу рада рачунарско‐информатичког система БГБ, администрацију Windows и 

Linux сервера и радних станица.  

Одељење  ће  обезбеђивати  стабилан  рад  рачунарске,  комуникационе  опреме  и  опреме  за 

дигитализацију. Иницираће набавку нове опреме за дигитализацију ради побољшања квалитета 

и продуктивности. У 2017. години дигитализација ће се вршити у два смера: попуњaвањем базе 

дигиталне  БГБ  грађом  која  је  дигитализована  током  претходних  година  и  дигитализацијом  и 

додавањем нове грађе. 

Одељење  ће  пружати  стручну  подршку  у  оквиру  рада  Технотеке,  подршку  у  изради  и  раду 

портала  за  препоруке  за  читање,  као  и  подршку  у  изради  и  одржавању  новог  веб  сајта 

Библиотеке. Планирају се активности на увођењу интернета у све објекте у оквиру БГБ мреже. 
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Заштита библиотечке грађе 

Приликом  скенирања  публикација  водиће  се  рачуна  да  не  дође  до  физичког  оштећења 

публикација. За ту намену користиће се скенер са колевком и посебним осветљењем. 

Планирана обрада 

Формирање  метаподатака  у  формату  Dublin  Core  (Simple  Set)  вршиће  се  употребом  записа  из 

библиографске базе БГБ, уз остале расположиве изворе. Планирани број дигиталних објеката је 

200, при чему ће предност имати грађа из посебних фондова, нарочито  периодике.  Метаподаци  

ће  бити  припремљени  тако  да  буду  доступни  за преузимање од стране Европске дигиталне 

библиотеке (Еуропеане). 

Сарадња 

Наставиће  се  сарадња  са  пољским  PSNC  центром,  Универзитетском  библиотеком,  Народном 

библиотеком  Србије  и  осталим  јавним  библиотекама  у  окружењу.  Активности  на  пољу 

дигитализације у међународним оквирима одвијаће се кроз LoCloud 

Стручно  усавршавање  кадра  одвијаће  се  кроз  присуство  на  стручним  семинарима, 

специјалистичким курсевима и предавањима. 

Набавка опреме  

У контексту БГБ мреже нужно је да се настави опремање свих одељења библиотека и огранака у 

мрежи савременом рачунарском опремом и новим софтверима. Потребно је обнављање мреже, 

радних станица, рутера и сервера. Важно је набавити техничку и дигиталну опрему неопходну за 

савремено  функционисање  Библиотеке.  Наставићемо  са  набављањем  нових  десктоп  и  лаптоп 

рачунара,  сервера,  скенера,  таблет  рачунара  итд.,  како  би  се  заменила  постојећа  застарела 

опрема  и  повећао  укупан  број  рачунара  у  складу  са  савременим  потребама  корисника 

библиотеке. Такође, неопходна је и набавка Мајкрософт лиценци за нове оперативне системе и 

канцеларијско пословање (Misrosoft Office). 

Тежиће  се  унапређењу  постојећих  и  увођењу  нових  услуга  које  пружају  интернет  сервиси 

(прикупљање  и  слање  информација  имејлом,  омогућавање  скенирања  и  фотокопирања 

докумената и слање е‐поштом или на кућну адресу, израда библиографија на захтев корисника).  
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАД СА КОРИСНИЦИМА 

Кључни циљеви Одељења за 2017. годину су: 

 Истраживање потреба корисника и активности у циљу задовољавања њихових потреба у 

библиотеци и на даљину;  

 Омасовљење колективног уписа ученика, студената и запослених у великим колективима 

–  предузећима,  установама  и  удружењима  (Студентска  унија,  Euro  26,  синдикати 

радника);  

 Популарисање књиге и читања. 

Чланови 

Планирани упис у 2017. години у Одељењу за рад са корисницима је 20.000 чланова. 

Планиране акције на повећању броја уписаних корисника: 

 Светски дан књиге; 

 Празнични (новогодишњи) попуст; 

 Пролећни попуст; 

 Онлајн попусти; 

 Акција хуманитарног уписа – добровољни даваоци крви; 

 Акција 65+; 

 Сајамски (октобарски) попуст 

 Наставак  сарадње  са  организацијама,  предузећима и  удружењима  („Дунав  осигурање“, 

Градска управа, Гете институт, Институт „Сервантес“...) 

 У сарадњи са Одељењем за културне програме, промовисање рада БГБ‐а у медијима, те 

сталне акције које за сврху имају повећање броја уписаних корисника. 

Фонд и коришћење 

У  сарадњи  са  Одељењем  за  набавку  тежиће  се  усаглашавању  и  прилагођавању  захтевима  и 

потребама  корисника.  Највећи  број  уписаних  чланова  су  студенти  (50%),  те  је  неопходно 

набавити  факултетске  уџбенике  и  литературу  за  полагање  испита  (што  се  највише  односи  на 

студенте Филолошког факултета). Одељење ће израдити листе дезидерата за наслове којих нема 

или их има у недовољном броју примерака, а тражени су. 

Сходно  Правилнику  о  условима,  начину  коришћења  и  заштити  библиотечке  грађе  Библиотеке 

града Београда, о броју издатих књига, очекивано коришћење грађе у 2017.  години требало би 

да буде око 400.000 издатих примерака (са тенденцијом раста), што би значајно повећало и обрт 

књижног фонда. 
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Број корисника  220.000

Број издатих јединица библ. грађе  435.000

Активни фонд  360.000

Депозит  33.839

 

Кадар 

Стручно усавршавање кадра вршиће се кроз присуство колега на семинарима, специјалистичким 

курсевима, предавањима као и кроз полагање стручног испита. 

Културно‐образовна делатност 

Планиране програмске активности за 2017. годину : 

 Предавање  добитника  годишње  награде  „Проф.  др  Катарина  Амброзић”  (трибина 

„Уметност”); 

 Циклус „Јубилеји”; 

 Годишњице великих археолошких локалитета, у сарадњи са Археолошким институтима и 

музејима  –  представљање  пет  пројеката  уз  учешће  актуелних  руководилаца  одабраних 

локалитета; 

 Циклус „ФУД у јавности”. У сарадњи БГБ са Факултетом за уметност и дизајн Универзитета 

„Џон Незбит” (Београд) предвиђена су предавања универзитетских професора са темама 

од значаја и за шири круг слушалаца; 

 Предавања и презентације публикација: 

‐ Друштво  пријатеља  Свете  Горе  Атонске  –  девет  програма  сваког  последњег 

четвртка у месецу, 

‐ Друштво пријатеља Француске у сарадњи са БГБ – четири предавања, 

‐ Представљање Археолошког института и његових издања, 

‐ Представљање Музиколошког института и његових издања, 

‐ Представљање нових издања из области уметности; 

 Музички програми / Концерти 

‐ Концерти: Хор В. Тарасјева, Дуо Модерато, Шуманов лид..., 

‐ Циклус „Прича о инструментима и музичарима” (предавања); 

 Ликовне изложбе. За наредну годину планирано је 16 изложби, од тога 8 жирираних по 

одлуци Савета Галерије „Атријум“. 

Модернизација 

Тежиће  се  унапређењу  постојећих  и  увођењу  нових  услуга  које  пружају  интернет  сервиси 

(прикупљање и слање информација имејлом, скенирање и фотокопирање докумената и слање е‐

поштом или на кућну адресу, израда библиографија на захтев корисника). 
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АМЕРИЧКИ КУТАК 

Кључни циљеви 

 Уношење целокупног фонда у БИСИС 4; 

 Оријентисаност ка организовању програма континуиране едукације; 

 Повећање видљивости Америчког кутка у заједници и медијима. 

Чланови 

Током 2017. године планира се упис 14.500 чланова Америчког кутка. 

Фонд 

Број издатих јединица библ. грађе  15.000

Обрт  2

Активни фонд  7.100

 

Кадар 

Стручно усавршавање 

 Учешће на стручним скуповима и конференцијама; 

 Стручно  усавршавање  запослених  –  присуство  на  семинарима,  специјалистичким 

курсевима, предавањима; 

 Годишња конференција координатора Америчких кутака у Србији; 

 Учешће на регионалним и међународним конференцијама из области библиотекарства. 

Посебни задаци и пројекти 

 Сарадња са школским библиотекарима и наставницима у основним и средњим школама; 

 Сарадња са Удружењем наставника енглеског језика и Амбасадом САД на пројекту English 

Access Microscholarship Program; 

 Сарадња  са  Фондацијом  за  уметност  и  културу  Фион  Зарубица  на  пројекту  „Програм 

Управљања музејским збиркама“. 

Културно‐образовна делатност 

Током 2017. године Амерички кутак планира да организује 500 програма и радионица. 

Програми 

 Предавања (тематски везана за глобална питања или Сједињене Америчке Државе); 

 Пројекције играних, документарних и анимираних филмова; 
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 Презентације/промоције/изложбе. 

Радионице 

Радионице за одрасле: 

 Часови конверзације; 

 ТOEFL – смернице за припрему теста; 

 Енглески за предузетнике. 

Радионице за децу и омладину: 

 Часови конверзације за тинејџере; 

 Тематске прославе за децу; 

 Време за причу; 

 Време за игру; 

 Mathematician is IN! (часови математике за основце и средњошколце);  

 Радионица програмирања. 

Сарадња 

 Обука  за коришћење Скајп програма – ИТ 65+  у  сарадњи са колегиницом Александром 

Маринко; 

 Подршка дојењу – месечне радионице у сарадњи са организацијом La Leche League; 

 Бесплатне  радионице  програмирања  за  децу  –  у  сарадњи  са  PLAYCODE  школом 

програмирања; 

 ‘’I&F McCann Ћошак” – циклус предавања о маркетингу, менаџменту и презентационим 

вештинама, у сарадњи са маркетиншком агенцијом „I&F McCann Beograd“. 

Курсеви 

 Курс енглеског језика – почетни ниво; 

 Курс енглеског језика – средњи ниво; 

 Курс енглеског језика за предузетнике; 

 Припреме за TOEFL тест енглеског језика; 

 English Access Microscholarship програм за децу из материјално угрожених породица; 

 Програм сертификације у менаџменту музејских збирки; 

 Претрага база података‐обука корисника. 

Остале активности 

 Учешће на Сајму књига; 

 Учешће на Сајму образовања;  
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 Учешће на Међународној конференцији наставника енглеског језика; 

 Учешће на Дану колеџа (Организатор: Међународни академски центар). 

Сарадња 

 У договору са наставницима енглеског језика и библиотекарима у основним и средњим 

школама, Амерички кутак ће наставити да организује посебне програмске активности, као и 

часове конверзације за ученике. 

 Планирамо да наставимо сарадњу са маркетиншком агенцијом „I&F McCann Beograd“ са 

којом смо у 2016.  години организовали циклус предавања о маркетингу, менаџменту и 

презентационим вештинама. 

 Наставак  сарадње  са  Катедром  за  библиотекарство  и  информатику  Филолошког 

факултета  у  Београду;  организација  предавања  за  студенте ове  катедре  у просторијама 

Америчког кутка. 

 Наставак  сарадње  са  Фондацијом  за  уметност  и  културу  Фион  Зарубица  у  погледу 

професионалног  програма  сертификације  намењеног  музејским  радницима.  Програм 

пружа  упутства  и  практичну  обуку  у  савременим  техникама  у  погледу  стварања  и 

менаџмента музејских  збирки  и  има  за  циљ  да  обучи музејске  раднике  из  Југоисточне 

Европе који раде директно са локалним збиркама, да константно утичу на поправљање 

стања својих збирки. 

 Наставак  сарадње са Катедром за библиотекарство Државног  универзитета Емпориа на 

пољу компаративног библиотекарства и праћењу најновијих трендова у САД. 

 Наставак сарадње са општинском библиотеком “Ђорђе Јовановић” на пројекту ИТ 65+ 

 Наставак сарадње на аутрич програмима са Библиотеком град Београда, Амбасадом САД 

у Београду, Домом омладине Београда. 

 Наставак  сарадње  са  La  Leche  League  International  на  пољу  организације  бесплатних 

часова подршке дојењу за маме и труднице у просторијама Кутка. 

 Наставак  сарадње  са  Међународним  академским  центром  на  пољу  информисања 

студената о образовним могућностима у САД. 

 

ОДЕЉЕЊЕ ПОСЕБНИХ ФОНДОВА 

 

ФОНД СТАРЕ И РЕТКЕ КЊИГЕ 

Обрада  затечене  некњижне  грађе:  датирање  и  идентификовање  особа  или  објеката  на 

фотографијама,  разгледницама,  дигиталним  носачима  визуелних  записа;  систематизовање 
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података  о  времену  и месту  настанка,  ауторима  и  околностима формирања  рукописне  збирке 

која  се  чува  у  БГБ;  обрада  података  који  се  односе  на  картографску  грађу  –  старе  географске 

карте  али  и  планове  града  Београда.  Унос  података  у  електронску  базу  Библиотеке  града 

Београда.  

Допуна  и  стална  редакција  база  мета  података  –  припрема  за  унос  у  БИСИС  базу  БГБ.  [База 

података  о  књигама  које  се  привремено  налазе  на  обради  у  стручним  каталозима  Одељења 

набавке и обраде; База података о именовању улица и тргова Београда; База података о компакт 

дисковима који се односе на рад БГБ; Базе мета података о грађи дигиталитзованој за Дигиталну 

БГБ...] 

Уреднички  рад  –  давање  предлога  за  дигитализовање монографских  и  серијских  публикација. 

Селекција  наслова  који  се  односе  на  све  сегменте  живота  у  Београду  и  испуњавају  услове 

прописане законом о ауторским правима. 

Редовно  формирање  списка  дезидерата  на  основу  текућег  CIP‐а  [Локални  обавезни  примерак 

ради попуне завичајне збирке / Закон о обавезном примерку публикација Сл. лист РС, бр. 52/11] 

Наставак  рада  на  процесу  регистровања  културних  добара  од  изузетног  и  посебног  значаја  из 

фондова  БГБ.  Стварање  услова  за  њихов  смештај  у  законом  прописаним  условима,  односно, 

спровођење прописаних мера техничке заштите према Правилнику о мерама техничке заштите 

старе и ретке библиотечке грађе  (Сл. Гласник РС бр. 22/13). Мере техничке заштите обухватају: 

превентивну заштиту, микрофилмовање, дигитализацију, конзервацију и рестаурацију. 

Учешће  на  Конкурсу  Министарства  културе  за  финансирање  или  суфинансирање  проjеката  из 

области  културног  наслеђа  у  Републици  Србиjи,  посебно  у  области  заштите,  очување  и 

презентације старе и ретке библиотечке грађе. Одабир књижне и некњижне библиотечке грађе 

којој је неопходна стручна заштита. С тим у вези, стални контакти са Одељењем за конзервацију 

и рестаурацију Народне библиотеке Србије 

Учешће  у  пројектима  БГБ  и  сродних  установа  који  се  односе  на  историју  Београда,  помоћ  при 

изради  матурских,  семинарских,  дипломских,  мастер  радова  и  доктората.  Планирано  је  да  у 

2017.  имамо  900  корисника  грађе  у  читаоници,  1.000  корисника  Дигиталне  БГБ  (дневни  број 

прегледа),  дајемо  одговоре  стручним  сарадницима  и  корисницима  информација  преко 

интернета (имејл, фејсбук профил...) и 5.500 издатих јединица библиотечке грађе. 

Стручно усавршавање 

Учешће и  присуство  колега  на  свим  планираним  скуповима  и  предавањима  који  су  посвећени 

техничкој заштити фондова, старој и реткој књизи и периодици. 

Посебни задаци и пројекти 

Континуирано праћење и примена законске регулативе, закона, подзаконских аката и смерница 

које се односе на рад завичајних фондова, стару и ретку књигу и некњижну грађу, као и техничку 

заштиту културних добара. 
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Припрема конкурсне документације за финансирање опреме за техничку заштиту старе и ретке 

библиотечке  грађе  (конзервација  и  рестаурација,  дигитализација  и  чување  у  адекватним 

микроклиматским условима) од стране доступних извора финансирања. 

Културно‐образовна делатност 

Учешће  у  манифестацијама  Дани  Београда  и  Дани  европске  баштине.  Учешће  у  обележавању 

значајних датума из историје Београда. Четири камерне изложбе посвећене актуелним темама у 

Салону грбова Београда – Завичајном одељењу и две изложбе у излогу Периодике. 

Обележавање „рођендана“  најстарије књиге штампане у Београду –  Београдског четворојеван‐

ђеља, почетком августа. 

Сарадња 

Наставак  сарадње  и  пружања  стручне  помоћи  колегама  из  сродних  установа  културе  града, 

републике,  региона:  Народног  музеја,  Народног  позоришта,  Архива  Србије,  Архива  града 

Београда,  Музеја  града  Београда,  Културног  центра  Београда,  ПТТ  музеја,  Педагошког  музеја, 

Музеја  примењене  уметности,  Музеја  српске  патријаршије,  Музеја  рудничко‐таковског  краја, 

Народног музеја у Чачку... 

Набавка опреме – потребе 

Локација  Намештај  Количина 

Роло ормарић са фиокама  4 

Подна лампа  5 

Ормарић са фиокама, са 
кључем 

 

4 

Канцеларијске столице са 
подешавањем висине 

 

5 

Змај Јовина 1 / II спрат 

Метални међаши      100 

 

 
Локација 

Рачунарска и техничка 

опрема 

 
Количина 

   Персонални рачунари               5 

Штампач  1 

Скенер A4  2 

Лап топ  1 

Усисивач снадбевен 
одговарајућим филтерима 
(Правилник о мерама 
техничке заштите старе и 
ретке библиотечке грађе / 
Сл. Гласник РС бр. 22/13, ч5) 

 

 
1 

Екстерни хард диск. 
Капацитет  1TB 

 

2 

Змај Јовина 1 / II спрат 

Ручни скенер  1 
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Уносом  комплетног  фонда  монографских  и  серијских  публикација  у  овом  Одељењу,  стичу  се 

услови  за  примену  БИСИС  циркулације.  Набавка  ручног  скенера  олакшала  би  скенирање  а 

умањила оштећивање фонда при скенирању и фотокопирању. 

ДЕЧЈИ ФОНД БГБ 

Библиотеке „Чика Јова Змај“ и „Невен“ 

 

Кључни циљеви 

 Подстицање читања код деце; 

 Библиотека као место учења; 

 Развијање информационе писмености код деце; 

 Сарадња  са  школама,  образовним  установама  и  организацијама  које  се  баве  децом  и 

младима; 

 Формирање библиотеке за тинејџере; 

 Развијање Технотеке. 

Чланови 

Планирани  упис  током  2017.  године:  у  библиотеци  „Чика  Јова  Змај“  –  3.500,  а  у  библиотеци 

„Невен“ – 3.000 чланова. 

Фонд и коришћење 

Број корисника  40.000

Број издатих јединица библ. грађе  85.000‐90.000

Активни фонд  55.000

Депозит  500

 

Кадар 

Током  2017.  године  планира  се  стручно  усавршавање  кадра  кроз  присуство  предавањима, 

акредитованим  семинарима,  као  и  учешће  на  конференцијама  посвећеним  деци  и  читању, 

новим технологијама које приближавају свет књиге најмлађима: 

 Змајеве дечје игре у Новом Саду; 

 Фестивал хумора за децу у Лазаревцу; 

 Викенд књижничара у оквиру Сајма књига у Пули; 

 Годишња конференција БДС; 

 Семинари и радионице за библиотекаре у организацији БГБ; 
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 Радионице за библиотекаре у организацији Гете института; 

 Посета библиотекама и другим институцијама од значаја за професију. 

Посебни задаци и пројекти 

 Организовање литерарног конкурса поводом Светског дана књиге за децу; 

 Организовање програма за децу из српске енклаве Велика Хоча на Косову и Метохији. 

Културно‐образовна делатност 

У Дечјем одељењу БГБ културно‐образовна делатност је један од оних сегмената рада по коме је 

наше  Одељење  препознатљиво  и  ван  престонице.  Овај  делокруг  рада  обухвата  различите 

радионице,  за  читаоце  од  вртића  до  виших  разреда  основне  школе,  изложбе  и  програме,  од 

којих су неки и за средњошколце. 

У 2017. години планирамо 75 програма на којим очекујемо 3.000 деце. 

Радионице 

Радионице  сторителинга;  радионице  за  предшколце  и  основце  –  Упознавање  с  другим 

културама;  Ликовна  радионица;  Занимљива  географија;    Приче  о  митовима;  радионице  за 

средњошколце  –  интерактивно  представљање  најзанимљивијих  тема  њиховог  школског 

програма;  представљање  стваралаштва  средњошколаца  –  едиција  „Млади  књижевни 

суперталенти“,  Самиздат  Б92;  радионице  у  оквиру  рада  Технотеке:  едукативне  радионице  са 

роботима,  радионице  о  3Д моделовању  и 3Д штампању;  библиотерапијске  радионице,  колаж 

програми током зимског и летњег распуста. 

Изложбе 

 2. април, Светски дан књиге за децу (изложба литерарних и ликовних радова учесника 

конкурса на задату тему); 

 Изложбе књига посвећене књигама за децу из различитих земаља света – Упознајте 

светску књижевност; 

 Изложба старе и ретке књиге за децу. 

Програми 

 Обележавање годишњица домаћих и страних дечјих писаца; 

 Обележавање релевантних међународних празника; 

 Програми за предшколце, основце и средњошколце: Први пут у Библиотеци, Књижевни 

интермецо, А сад мало музике; 

 Представљање књига за децу, гостовања писаца за децу и деце‐писаца. 

Остале активности 

Представљање установа културе кроз програме за децу;  учешће на дечјим фестивалима  (Дечји 

филмски  фестивал,  Дечји    сајам),  представљање  активности  Дечјег  одељења  на  Сајму  књига, 
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промовисање услуга и активности Библиотеке на културним и спортским манифестацијама. 

Сарадња 

Сарадња  са  институцијама  културе  (Дечји  културни  центар,  дечја  позоришта..),  вртићима  и 

предшколским установама, основним и средњим школама, сарадња са школским библиотекама, 

сарадња са музичким школама; успостављање јаче сарадње са медијским кућама и издавачима 

у циљу популаризације читања; сарадња са општинским библиотекама и одељењима из мреже 

БГБ; сарадња са другим дечјим одељењима из мреже БГБ, сарадња са дечјим одељењима јавних 

библиотека  из  Србије;  сарадња  са  професорима  српских  школа  из  дијаспоре,  сарадња  са 

невладиним организацијама које се баве децом. 

Набавка опреме – потребе 

Локација  Намештај Количина

Замена итисона  50 м 
Дечје одељење БГБ 
„Чика Јова Змај“  Нове полице за књиге  4  

Канцеларијска столица  1  

Специјални столови за 

Технотеку 

2  

Столице за Технотеку 10 
Дечjе одељење БГБ „Невен“ 

Орман за чување реквизита из 

Технотеке 
1  

 

Локација  Рачунарска 
и техничка опрема 

Количина 

Дигитални фото‐апарат 
1  

Дечје одељење БГБ 
„Чика Јова Змај“   

Колор штампач 
 
1  

Скенер  1  

Лаптоп рачунари 10  Дечје одељење „Невен“ 

Десктоп рачунари  2  

3Д оловке  5  

Мindstorms робот  3  

WeDo робот  3  

ЛЦД телевизор 1  

EggBot Pro  1  

Дечје одељење „Невен“ 

резервни делови за Лего       
сетове 

4  
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ФОНД ПЕРИОДИКЕ 

Кључни циљеви 

 Сравњивање  књига  инвентара  и  спровођење  одлука  Управног  одбора  након  ревизије 

(отпис ненађених јединица, припрема неактуелне грађе, преинвентарисање); 

 Прелазак на комплетно електронско инвентарисање часописа (уз закључивање класичне 

књиге инвентара); 

 Одржавање и допуна базе података о фонду часописа; 

 Започињање уноса инвентарских података фонда новина у БИСИС базу (унос релевантних 

података о сваком броју, тому, годишту... сваке инвентарне јединице фонда новина по de 

visu принципу, са серијском публикацијом у руци); 

 Инвентарисање  и  каталошка  обрада  серијских  публикација  пристиглих  набавком  БГБ  и 

обавезним примерком (планира се набавка 7.000 примерака новина и 230 часописа); 

 Преинвентарисање  серијских  публикација  инвентарисаних  у  централним  књигама 

инвентара БГБ, затечених у фонду периодике током ревизије, односно инвентарисање у 

књиге инвентара фонда периодике; 

 Редакција каталошких података и записа у БИСИС бази; 

 Наставак дигитализације фонда периодике; 

 Повезивање и коричење 300 томова серијске грађе новина (дневне, недељене новине и 

службена гласила) и 200 томова серијске грађе часописа. 

Чланови 

Планиран  је  упис 150  чланова  (у  највећој  мери месечних  учлањења,  за  истраживаче  и  научне 

раднике који једнократно користе грађу). 

Фонд и коришћење 

Планом  је  предвиђено  укупно  22.000  корисника  од  чега  3.000  корисника  фонда  укоричене 

периодике,  7.000  корисника  референсних  услуга,  6.000  корисника  дневне  штампе  и  6.000 

корисника  читаонице  за  студијски  рад.  Планом  је  предвиђено  коришћење  50.000  јединица 

библиотечке  грађе – 45.000  јединица библиотечке  грађе  у  читаоници дневене штампе и 5.000 

јединица библиотечке грађе (укоричени томови периодике) у читаоници за студијски рад. 

Кадар 

Током  2017.  године  планира  се  стручно  усавршавање  кадра  кроз  присуство  предавањима  и 

акредитованим  семинарима  из  области  обраде  серијских  публикација,  електронских  извора  и 

дигитализације фондова баштинских институција, као и учешће на конференцијама: 

 Конференција Библиотекарског друштва Србије, Београд, 2017; 

 Конференција Националног центра за дигитализацију, Београд, 2017; 

 Стручно‐научни скуп Заједнице матичних библиотека – Библионет 2017. 
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Културно‐образовна делатност 

Коришћење  електронских  ресурса  у  циљу  популаризације  Фонда  периодике  и  едукација 

корисника у коришћењу дигиталне библиотеке. 

Остале активности 

Дигитализација серијских публикација у сарадњи са Одељењем за развој дигиталне библиотеке 

и  информатичку  подршку  –  издвајање  и  припрема  серијских  публикација  за  скенирање  и 

дигитализовање. 

Сарадња 

Сарадња са издавачима периодичних публикација и другим библиотекама у вези са разменом 

библиотечке  грађе и попуњавањем фонда; понуда вишкова и дупликата серијских публикација 

библиотекама и сродним институцијама. 

Набавка опреме 

Локација  Намештај  Количина 

6 дужних метара металних 
полица (димензија ширине 
1 m, висине 2 m и „дубине“ 
35 сm) 

6 ком. по 
метру дужине

Ергономскe столицe за 
запослене  6 

Табле плексигласа за 
изложбе  10 

Шина за изложбе  1 

Периодика 
Студентски трг 19 

Подне облоге –  ламинат  150 m 

 

 
 

Локација 

Рачунарска 
и техничка 
опрема 

 
 

Количина 

 

Лаптоп  рачунар 
 

1 

Дигитални фото‐апарат 
Nikon DSLR класе ради 

дигитализације, припрема 
изложби и других 

активности 

 
 

1 

Мали, на рамену носиви, 
усисивач за 

одржавање фонда и 
полица 

 
1 

Периодика 
Студентски трг 19 

Ручни скенер  1 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА КУЛТУРНЕ ПРОГРАМЕ 

Културно‐образовне активности 

Планиран број активности        ‐ у централној библиотеци 130 

‐ у мрежи 14 

‐ ван просторија Библиотеке 3 

Планиран број посета 

Око 15.000 посетилаца програма 

Програми 

Прослава Дана Библиотеке  

Прослава Дана Библиотеке 11. јануара и додела награда Марија Илић Агапова, Глигорије 

Возаровић и Читалац године. 

Представљање књига 

Представљање  књига  реномираних домаћих  и  страних  аутора.  Предвиђено  је  да  се  представи 

око  50  нових  наслова  из  области  књижевности,  уметности,  филозофије  и  науке.  Гостовања  4 

реномирана књижевника из региона. 

Циклуси  

 Циклус  „Књига  у  21.  веку  −  штампана  или  електронска  форма?“.  Представити  однос 

између књиге у традиционалном и дигиталном облику; пројекте дигитализације у свету и 

код  нас  (библиотеке,  факултети,  школе,  архиви,  музеји);  модерне  технолошке  уређаје 

(читаче ел. књига); погодности стварања и коришћења електронских књига (нпр. концепт 

студирања на даљину) и недостатке  (недовољна информатичка писменост, финансијска 

неприступачност…); 

 Филозофски разговори; 

 Циклус разговора о књигама из области филозофије и актуелним филозофским темама; 

 Филмови мог живота.  Циклус  у  којем  реномирани  уметници  и  интелектуалци  говоре  о 

филмовима који су обележили њихов духовни живот и њихово стварање. Циклус прате 

пројекције филмова;  

 Циклус  предавања  у  сарадњи  са  „Београдским  аналитичким  кругом“  и 

„Психоаналитичким друштвом Србије” из области психологије и психијатрије; 

 Циклус путописа и презентација културе различитих земаља – у сарадњи са амбасадама; 

 Циклус предавања у сарадњи са Гетеовим друштвом у Београду; 

 Циклус предавања у сарадњи са Институтом Конфуције у Београду; 



31

 

    Програм рада БГБ за 2017. 

 Циклус предавања у сарадњи са Институтом за молекуларну генетику; 

 Циклус посвећен креативном писању. 

Музички програми 

 У плану за 2017. годину је 6 концерата; 

 Манифестација Светски дан музике, 21. јуна. 

Позоришне представе 

У 2017. години планирамо гостовање до 5 позоришних представа (углавном монодрама). 

Јубилеји 

 Обележавање Дана Београда; 

 Програми поводом  годишњица рођења/смрти познатих уметника: 100  година од  смрти 

В.П.  Диса,    Милутина    Бојића;    125  година  од  рођења  Иве  Андрића;  100    година    од  

рођења    Хајнриха    Бела,    Душана    Костића,    Еле  Фицџералд;  50  година  од  смрти  В. 

Деснице, Милоша Ђурића, Вељка Петровића, Че Геваре; 80 година од рођења Милована 

Данојлића; 115 година од рођења Марка Ристића и Милан Дединца; 35 година од смрти 

Меше Селимовића... 

Изложбе 

 Изложбе најновијих књига издавачких кућа у излозима Библиотеке града Београда; 

 Изложба књига у сарадњи са Институтом Конфуције у излозима и Позајмном одељењу; 

 Сарадња  са  ликовним  и  примењеним  уметницима  у  излозима  Библиотеке  града 

Београда; 

 Изложба у Галерији Атријум – 10 година фестивала „Тргни се! Поезија!“; 

 Изложба илустрација Душана Павлића, у сарадњи са Креативним центром; 

 Изложба  посвећена  реномираном  аутору  односно  нарочитом  књижевном  феномену 

српске књижевности. 

Пројекти 

 Пројекат  „Сви  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; 

 11. Међународни фестивал поезије „Тргни се! Поезија!“ (у сарадњи са Трећим Тргом); 

 Наступ на 62. Међународном београдском сајму књига; 

 Округли  сто  и  зборник  у  Библиотеци  Врхови  посвећени  реномираном  аутору  односно 

нарочитом књижевном феномену српске књижевности; 

 Израда веб портала и мобилне апликације за препоруку за читање; 

 Даље  развијање  пројекта  „Технотека“  –  креативног  простора  у  библиотеци  намењеног 
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првенствено  деци  и  младима  и  израђеног  по  узору  на  најсавременији  библиотечки 

концепт – тзв. makerspace; 

 Пројекат „Читање без граница” – развијање нове услуге Библиотеке града Београда, под 

називом  Књига  на  кућном  прагу,  у  оквиру  које  ће  непокретна  и  тешко  покретна  лица 

добијати књиге за читање и другу библиотечку грађу на кућну адресу; 

 У  сарадњи  са  телевизијама  РТС,  Студио  Б  и/или  Првом  српском  научном  телевизијом 

конципирање емисије која ће промовисати Библиотеку, књигу и читање; 

 Учешће  у манифестацији  „Ноћ  истраживача“,  у  сарадњи  са Институтом  за молекуларну 

генетику; 

 Аплицирање  на  конкурсима  Министарства  културе  и  информисања  посвећеним 

савременом културном стваралаштву и програмима за Културни центар у Паризу; 

 Промоција  Библиотеке  града  Београда  њених  програма,  изложби  и  издања  у 

иностранству. 

Сарадња 

 Инострани институти  (Гете,  Сервантес,  Италијански институт, Француски  институт,  Руски 

дом, Аустријски културни форум...); 

 Институт за трансфузију крви и Црвени крст Србије; 

 Издавачи; 

 Техничка школа „Дрво арт“; 

 Институт „Винча“;  

 Ноћ истраживача (Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство;  

 Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“; 

 Факултет за физичку хемију; 

 Београдски аналитички круг; 

 Психоналитичко друштво Србије; 

 Филолошки факултет у Београду; 

 Гетеово друштво у Београду; 

 Амбасаде (Бразил, Јапан, Русија, Индонезија, САД, ...); 

 Асоцијација Српских Архитеката; 

 Друштво српско‐француског пријатељства; 

 Друштво пријатеља Свете Горе Атонске; 

 Српско библиофилско друштво; 

 Друштво за српски језик и књижевност; 

 Остале културне, образовне и научне установе и организације и медијске куће. 

Друштвена одговорност 

 Организовање акција добровољног давања крви у Библиотеци града Београда; 

 Организовање еколошких акција; 
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 Организовање хуманитарних акција прикупљања књига; 

 Учествовање у акцији „Чеп за хендикеп”. 

Стручно усавршавање 

 Учешће на Конгресу ИФЛА‐е,  као и на другим међународним библиотечким скуповима, 

посебно онима са темом културне делатности, пројектног менаџмента и маркетинга; 

 Учешће на престижним европским сајмовима књига: Франкфурт, Лајпциг, Болоња, Париз; 

 Учешће на домаћим библиотечким семинарима; 

 Учешће на семинарима или предавањима из области маркетинга и односа са јавношћу. 

Набавка опреме – потребе 

 
Локација 

Рачунарска 

и техничка опрема 

 
Количина 

Персонални рачунар са 
најновијим софтвером 

 

4  

Централна зграда БГБ 
Лаптоп  1 

 

Модернизација 

Израда новог сајта БГБ‐а, у складу са савременим трендовима. 
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ОООДДДЕЕЕЉЉЉЕЕЕЊЊЊААА   БББИИИБББЛЛЛИИИОООТТТЕЕЕКККААА   НННААА   ТТТЕЕЕРРРИИИТТТОООРРРИИИЈЈЈИИИ   

ГГГРРРАААДДДСССКККИИИХХХ   ОООПППШШШТТТИИИНННААА   

 

 

 

БИБЛИОТЕКА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ – ВОЖДОВАЦ 

Кључни циљеви 

Библиотека  „Доситеј  Обрадовић“  биће  оријентисана  ка  корисницима  и  њиховим  потребама, 

подржавању  интересовања  корисника  (како  одраслих  тако  и  деце)  у  домену  набавке  грађе  и 

културно‐образовних  програма  и  повећаће  рад  на  колективним  уписима  одраслих  корисника. 

Планирамо  унос  свих  фондова  у  базе  БИСИС‐а,  увођење  интернет  веза  у  све  објекте,  као  и 

проширење програмских активности заснованих на коришћењу модерних технологија. 

Чланови 

Библиотека „Доситеј Обрадовић“ за 2017. годину планира упис 5.000 чланова.  

Фонд 

У наредној години планирамо коришћење 100.000 јединица књижног фонда. Планирамо обрт од 

1,5, што значи да ће свака јединица књижног фонда бити у употреби један и по пут. 

Активни фонд ове библиотеке је 95.862 јединице књижног фонда, док се у депозиту налази 7.380 

књига (које су пренете затварањем Библиотеке „Милорад Панић Суреп“). 

Кадар 

Настојаћемо да што већи број запослених прође различите врсте стручног усвршавања (обука у 

MS Office пакету, електронско пословање, краћи семинари на тему имплементирања савремених 

модела рада, семинари на тему модернијег програмског рада и сл.). 

Посебни задаци и пројекти 

 Планирамо наставак сарадње са волонтерском студенстком организацијом AEGEE (АЕGЕЕ је 

удружење  студената‐волонтера  који  раде  широм  Европе  са  циљем  пружајући  бесплатне 

услуге едукације других студената; њихов рад углавном је фокусиран на едукацију у области 

страних језика.); 

 Наставиће  се рад на пројекту  „Читам,  па шта“.  Пројекат  „Читам,  па шта“  осмишљен  је  као 

активност  у  којој  учествују  ученици  београдских  основних  школа  са  задатком  да,  након 
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прочитане задате литературе, на посебно креираном сајту поставе свој писани или цртани 

рад.  Комисија,  која  анализира  писане и  цртане  приказе  књига,  квалификује  децу  на  виши 

ниво  такмичења.  На  вишем нивоу –  општинском и  градском –  деца добијају  по  још  један 

задати књижевни наслов,  те постављају приказе, да би,  коначно, било одабрано неколико 

најуспешнијих радова из читавог Београда); 

 Постојеће програмске активности биће осавремљене имплементирањем нових технологија, 

које  су блискије модерном кориснику библиотечких услуга.  Трудимо се да и промоцијама 

књига  напустимо  класичан  модел  предавач  –  слушалац,  те  да  публици  кроз  приказ 

дигиталног материјала и визуелно оживимо одређено књижевно штиво. 

Културно‐образовна делатност 

Шездесет културних програма за 2017. годину обухватило би реална очекивања наше читалачке 

публике. Овај број програма обухвата активности везане за: 

 Програм  „Читам,  па  шта“.  Програм  се  реализује  ангажовањем  свих  заинтересованих 

појединаца − ученика основних школа у општини − који читају књиге по одабраном списку 

литературе, а потом своје писане и цртане импресије постављају на сајт који је направљен за 

ту саму акцију. Независна комисија одабира радове који иду на више нивое такмичења; 

 Посете група деце (вртићи, основне школе) условљене различитим књижевним садржајима 

и  поводима  (промоције  наслова  дечје  књижевности,  Светски  дан  дечје  књиге,  књижевне 

изложбе, јубилеји везани за писце и књижевне садржаје у ширем смислу); 

 Изложбе  популарних  наслова  књижевности  за  децу  и  за  одрасле,  а  у  циљу  промовисања 

читања.  Изложбе  ће  бити  везане  за  значајне  датуме  живота  писаца,  за  награде  које  су 

добијали или добијају, као и за развијање интересовања читалачке публике за она дела или 

писце  који  чине  императив  у  вредносном  смислу,  а  који  су  из  неких  разлога 

маргинализовани; 

 Обуку  пензионера  за  рад  на  рачунару.  Велики  број  читалаца  на  Општини  Вождовац  чине 

пензионери  који  немају  вештину  рада  на  рачунару,  а  заинтересовани  су  да  је  стекну. 

Трудићемо се да им, као и претходне године, пружимо могућност да стекну знања о раду на 

рачунару, да користе интернет и Skype; 

 LanguAEGEE  −  бесплатни  курсеви  језика  за  студенте  који  се  реализују  у  сарадњи  са 

волонтерским студентским удружењем; 

 Промоције популарних наслова новије српске књижевности, које би укључиле и гостовање 

еминентних књижевних критичара и историчара; 

 Будући  да  се  16.  маја  навршава  160  година  од  страдања  познатог  песника  Владислава 

Петковића  Диса,  у  овом  месецу  ћемо  организовати  књижевне  манифестације  и  изложбе 

посвећене једном од највећих имена српског романтизма. 

Будући да запослени у библиотеци, чији је број недовољан за све планиране активности, имају 

доста  библиотечког  посла,  као  и  да  је  неизводљиво  њихово  ангажовање  на  додатном 

програмском раду, указује се потреба за ангажовањем додатних особа, како би планирани број 

програма био реализован. 
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Сарадња 

Као  и  до  сада,  сарађиваћемо  са  основним  школама  Вождовца,  којих  има  петнаест,  са 

Предшколском  установом  „Змај“,  Удружењем пензионера Вождовца,  представницима локалне 

заједнице,  установама  културе  и  привредним  субјектима  на  територији  ове  општине.  Поред 

наведеног,  интензивираћемо  сарадњу  са  средњим школама  које  се  налазе  на  општини  (Осма 

београдска гимназија, Школа за негу лепоте, Архитектонска школа) и радићемо на колективним 

уписима по повлашћеним ценама. 

Набавка опреме – потребе 

Локација    Намештај  Количина 
 

Прозори 
30 m

2
 

Библиотека „Доситеј 
Обрадовић“   

Подне облоге 
60 m

2
 

Полице   20

Пулт    1

Столице канцеларијске  2Библиотека „Карађорђе“ 

Линолеум за половину 
библиотеке 

20 m
2
 

 

 
Локација 

Рачунарска 

и техничка опрема 

 
Количина 

 

Клима уређај 
 

1 

 

Рачунар 
 

8 
Библиотека „Филип 

Вишњић“ 
 

Лаптоп 
 

1 

Клима уређај  1 
Библиотека „Карађорђе“ 

Рачунар  1 
 

Рачунар 
 

3 
Библиотека „Доситеј 

Обрадовић“   

Лаптоп 
 

1 

 
 

Клима уређај 
 

2 

Библиотека „Милорад 
Панић Суреп“ 

 

Рачунар 
 

2 

 

Адаптација/реконструкција 

У Библиотеци „Доситеј Обрадовић“ биће замењени прозори а простор ће бити окречен. Tакође, 

биће и замењен под у читавом простору јер је постојећи у потпуности пропао. 

У  Библиотеци  „Милорад Панић  Суреп“,  која  је  због  проблема  са  водом била  затворена,  треба 

обавити  квалитетну  хидроизолацију  зидова  и  плафона,  а  потом  је  окречити  како  би  поново 

отпочела са радом. 
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Модернизација 

У свим библиотекама увешћемо интернет конекцију, како би пословање било модернизовано. У 

ту сврху настојаћемо и да постојеће рачунаре заменимо новима.  

 

БИБЛИОТЕКА „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ“ – САВСКИ ВЕНАЦ 

Кључни циљеви 

Библиотека  „Исидора  Секулић“,  биће  орјентисана  ка  корисницима  и  њиховим  потребама, 

подржавању  интересовања  корисника  (како  одраслих  тако  и  деце)  у  домену  набавке  грађе  и 

културно‐образовних  програма  и  повећаће  рад  на  колективним  уписима  одраслих  корисника. 

Планирамо  унос  свих  фондова  у  базе  БИСИС‐а,  увођење  интернет‐веза  у  све  објекте,  као  и 

проширење програмских активности основаних на коришћењу модерних технологија. 

Чланови 

Планирани упис – 4.500 корисника. 

Библиотека  „Бора  Станковић“  (централна  библиотека)  уписаће  1.500  корисника,  Библиотека 

„Вељко  Петровић“  –  1.200  корисника,  Библиотека  „Веселин  Маслеша“  –  800  корисника  а 

Библиотека „Јован Јовановић Змај“ – 1.000 корисника. 

Фонд 

Планирамо  коришћење:  80.000  јединица  књижног  фонда,  са  обртом  од  1,5,  што  значи  да  ће 

свака  јединица  књижног  фонда  бити  прочитана  један  и  по  пут.  Активни  фонд  Библиотеке 

„Исидора  Секулић“  износи  56.000  јединица  књижног  фонда.  У  депозиту  Универзитетске 

библиотеке  налази  се  33.000  јединица  књижног  фонда,  од  чега  6.836  књига  чине  књиге 

Библиотеке „Веселин Маслеша“ (пренете пресељењем библиотеке у мањи простор), док остали 

део чине књиге из библиотеке „Исидора Секулић“ са Сењака, која је затворена 2011. године. 

Кадар 

Настојаћемо да што већи број запослених прође различите моделе стручног усвршавања (обука у 

MS Office пакету, електронско пословање, краћи семинари на тему имплементирања савремених 

модела рада, семинари на тему модернијег програмског рада и сл.). 
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Посебни задаци и пројекти 

Наставиће  се  рад  на  пројекту  „Читам,  па  шта“.  Пројекат  „Читам,  па  шта“  осмишљен  је  као 

активност  у  којој  учествују  ученици  београдских  основних  школа  са  задатком  да,  након 

прочитане задате литературе, на посебно креираном сајту поставе свој писани или цртани рад. 

Комисија,  која  анализира  писане  и  цртане  приказе  књига,  квалификује  децу  на  виши  ниво 

такмичења.  На  вишем  нивоу  –  општинском  и  градском  ‐  деца  добијају  по  још  један  задати 

књижевни  наслов,  те  постављају  приказе,  да  би,  коначно,  било  одабрано  неколико 

најуспешнијих радова из читавог Београда. 

Културно‐образовна делатност 

Шездесет  културно‐образовних  програма  био  број  програма  који  би  одговорио  потребама 

корисника,  а  био  у  складу  са могућностима  запослених  да,  поред  свог  редовног  библиотечког 

посла, и те програме одржи. Програми који ће бити релизовани су: 

 Промоције  популарних  наслова  дечје  књижевности  (уз  пројекције  на  видео‐биму)  а 

организоване у сарадњи са издавачким кућама; 

 Изложбе књига писаца познатих у светским и нашим оквирима, а примерене датумима 

који су значајни (јубилеји, књижевни празници); 

 Гостовање  запослених  по  вртићима  и  школама,  са  циљем  промовисања  наслова 

популарне дечје књижевности; 

 Учешће  у  књижевној  акцији  „Читам,  па  шта“,  која  је  конципирана  тако  да  деца,  након 

читања задате литературе, постављају на сајт писане и цртане приказе дела. 

Сарадња 

Сарадња ће, као и до сада, бити настављена са Општином Савски Венац, вртићима на Општини 

Савски  Венац  („Кнегиња  Олга“,  „Машана“,  „Царица  Милица“,  „Дуга“),  основним  и  средњим 

школама  са  исте  општине  (основне  школе:  „Исидора  Секулић“,  „Петар  Петровић  Његош“, 

„Радојка Лакић“; Средња бродарска школа, Гимназија „Свети Сава“, Средња медицинска школа, 

Приватна  гимназија  „Захарије  Орфелин“,  Угоститељска  школа,  Филолошка  гимназија, 

Електротехничка  школа  „Никола  Тесла“,  Математичка  гимназија),  са  Геодетским  заводом, 

Железницама Србије и Клиничким центром Србије (чији се запослени колективно учлањују сваке 

године  у  библиотеку),  као  и  са  осталим  великим  системима  који  се  налазе  на  територији  ове 

општине. 

Други вид пословне сарадње одвијаће се кроз комуникацију са издавачким кућама из Београда 

које  нам  нуде  своја  издања  за  промовисање  и  са  којима  смо  и  до  сада  одлично  сарађивали 

приређујући  промоције  књига  и  сликовница  за  децу  предшколског  и  нижег  основношколског 

узраста (те тиме имали програме који нису изискивали материјална средства). 
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Набавка опреме – потребе 

Локација  Намештај  Количина 

Библиотека „Бора 
Станковић“ 

 

Радни сто 
 

1 

Библиотека „Веселин 
Маслеша“ 

 

Канцеларијска столица 
 

1 

Библиотека „Јован 
Јовановић Змај“ 

 

Канцеларијска столица 
 

2 

 

 
Локација 

Рачунарска 

и техничка опрема 

 
Количина 

Библиотека „Бора 
Станковић“ 

 

Рачунар 
 

3 

Библиотека „Вељко 
Петровић“ 

 

Рачунар 
 

1 

Библиотека „Јован 
Јовановић Змај“ 

 

Рачунар 
 

1 

 

БИБЛИОТЕКА „ПЕТАР КОЧИЋ“ – ВРАЧАР 

Кључни циљеви 

Одељење Библиотека „Петар Кочић“ Врачар ће и у 2017. години бити усмерена на реализацији 

следећих активности: 

 Орјентисаност ка корисницима и њиховим културним и образовним потребама; 

 Јачање кадровских потенцијала кроз стручно усавршавање; 

 Обезбеђивање интернет везе у свим огранцима Библиотеке. 

Чланови 

Планирани упис чланова у 2017 години: 9.500 

 Одељење Библиотека „Петар Кочић“ – 2.000 

 Oгранак „Лаза Лазаревић“ – 1.600 

 Oгранак „Борислав Пекић“ – 1.900 

 Oгранак „Слободан Марковић“ – 1.900 

 Дечје одељење „Растко“ – 2.100 
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Фонд и коришћење 

Број корисника  45.000

Број издатих јединица библ. грађе  110.000

Активни фонд  80.004

Депозит  8.000

 

Кадар 

У  циљу  унапређења  стручности  кадрова,  тежиће  се  да  сви  запослени  прођу  обуку  за  рад  у 

БИСИС‐у  (циркулација).  Планирано  је  учешће  стручних  радника  на  стручним  и  научним 

скуповима  из  области  библиотекарства  и  информатике  (Библионет  2017,  акредитовани 

семинари НБС и Универзитетске библиотеке у Београду). 

Културно‐образовна делатност 

Програми: 100 

Од програма издвајамо: 

 Манифестација  „Дани  европске  баштине“  којом  су  обухваћени  ученици  свих 

предшколских установа и основних школа на Врачару; 

 Књижевно‐колажни програм за децу „Брбљиви врабац“; 

 Радионица за предшколце „Читамо бајке и приче“; 

 Програми у оквиру обележавања „Међународног дана дечје књиге“ (2. април); 

 Програми у оквиру обележавања Дечје недеље (у октобру месецу). 

Остале активности 

Наставак успешне сарадње са Дневним центром за особе са аутизмом „Корнелије“, Савезом за 

слепе  и  слабовиде  особе  Врачар  и  Удружењем  дистрофичара  Београда  кроз  бесплатне  уписе 

њихових  чланова  и  осмишљавање  и  реализацију  посебних  програма  намењених  овој 

популацији. 

Сарадња 

Наставак дугогодишње сарадње Библиотеке са предшколским установама, основним школама са 

Врачара и МШ „Јосип Славенски“ и МШ „Мокрањац“. Посебно истичемо сарадњу са Општином 

Врачар,  Заводом  за  трансфузију  крви  и  Домом  здравља  Врачар  који  колективно  уписују  своје 

запослене. 
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Набавка опреме – потребе 

 
 

Локација 

Рачунарска 
и техничка 
опрема 

 
 

Количина 

Централна библиотека 
„Петар Кочић“ 

 

Рачунар 
 

    2  

Дечје одељење „Растко“  Штампач      1  
 

Рачунар 
 

    1  
Огранак „ Слободан 

Марковић“   

Штампач 
 

    1  

 

Рачунар 
 

    1  
Огранак 

„Лаза Лазаревић“   

Штампач 
 

    1  

 

Модернизација 

У огранцима „Лаза Лазаревић“ и „Слободан Марковић“ интернет конекција. 

Предлог за реконструкцију 

У  огранку  „Лаза  Лазаревић“,  који  се  налази  на  Црвеном  крсту,  неопходно  је  урадити  нову 

електроинсталацију у току 2017. године. 

 

БИБЛИОТЕКА „ЂОРЂЕ ЈОВАНОВИЋ“ – СТАРИ ГРАД 

Кључни циљеви 

Одељење Библиотека „Ђорђе Јовановић“ Стари град ће и у 2017. години промовисати: 

 Орјентисаност ка корисницима и њиховим културним и образовним потребама; 

 Јачање кадровских потенцијала кроз стручно усавршавање; 

 Друштвену одрговорност и реализацију програма за особе са инвалидитетом. 

Чланови 

Планирани упис корисника у 2017 години: 6.000 

 Одељење Библиотека „Ђорђе Јовановић“ – 2.000 

 Дечје одељење „Драган Лукић“ – 2.200 

 Огранак „Јован Поповић“ – 1.800 
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Фонд и коришћење 

Број корисника  30.000

Број издатих јединица библ. грађе  80.000

Активни фонд  50.758

Депозит  20.000

 

Кадар 

Стручно усавршавање: 

У циљу унапређења стручности кадрова,  сви запослени треба да прођу обуку за рад у БИСИС‐у 

(циркулација).  Планирано  је  учешће  стручних  радника  на  стручним  и  научним  скуповима  из 

области  библиотекарства  и  информатике  (Библионет  2017,  акредитовани  семинари  НБС  и 

Универзитетске библиотеке у Београду). 

Посебни задаци и пројекти: 

 Библиотекар Анђелка Сувајџић је задужена за све послове око Манифестације „Читалачка 

значка“ и програма у току Дечје недеље; 

 Књижничар  Александра Маринко  ће  реализовати  курсеве  информатичке  писмености  за 

пензионере старије од 65 година, у оквиру Пројекта ИТ 65+. 

Културно‐образовна делатност 

У току 2017. године релизоваћемо 120 програма, од којих издвајамо:  

 У месецу октобру се традиционално додељује Награда „Ђорђе Јовановић“ за књигу есеја 

и књижевне критике; 

 Курс информатичке писмености ИТ 65+; 

 Манифестација  „Читалачка  значка“  којом  су  обухваћени  ученици  основних  школа  на 

Старом граду; 

 Креативне радионице за предшколце и основце у Дечјем одељењу „Драган Лукић“; 

 Програми у оквиру обележавања „Међународног дана дечје књиге“ (2. април); 

 Програми у оквиру обележавања Дечје недеље (у октобру месецу). 

Остале активности 

Наставак успешне сарадње са Дневним центром за особе са посебним потребама „Стари град“, 

Удружењем  особа  са  сметњама  у  развоју  „Живимо  заједно“  и  Савезом  за  церебралну  и  дечју 

парализу  Београда  кроз  бесплатне  уписе  њихових  чланова  и  осмишљавање  и  реализацију 

посебних програма намењених овој популацији. 

Сарадња 

Наставак дугогодишње сарадње Библиотеке са предшколским установама и основним школама 
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са  Старог  града.  Посебно  истичемо  сарадњу  са  Општином  Стари  град,  Народним  позориштем, 

Филолошким факултетом и Математичком гимназијом. 

 

БИБЛИОТЕКА „ВУК КАРАЏИЋ“ – ЗВЕЗДАРА 

Чланови 

Планирано је да се у 2017. години у Библиотеку упише 12.500 чланова.  

Фонд 

У  наредној  години,  реалан  план  је  да  коришћење фонда  буде 120.000,  што  ће  довести  до 1,5 

обрта фонда. 

Културно‐образовна делатност 

Укупан број планираних програма: 300 

Програми из области културно‐образовне делатности организују се у свим библиотекама мреже 

„Вук  Караџић“  Звездара,  у  виду  књижевних  сусрета,  промоција,  предавања,  изложби,  наступа 

уметника, креативних радионица, као и осталих форми културних програма за децу и одрасле. За 

2017. годину планирани су следећи програми: 

 Наставак курса иранског језика (два пута недељно); 

 Наставак акције „Читалачка значка“ у организацији Дечјег одељења (током маја); 

 Фестивал  културе  младих  „Звездаријада“‐  стална  манифестација  од  значаја  за  Градску 

општину  Звездара,    мултидисциплинарна  културна  манифестација,  у  оквиру  које  се 

реализују различити програми; 

 Радионице креативног писања (једном недељно); 

 Сликарска радионица у оквиру Дечијег одељења Централне библиотеке; 

 Радионице младих, неафирмисаних песника, уз повремена гостовања познатих, угледних 

писаца и песника; 

 Шаховска школа (једном недељно); 

 У  галерији  „Бранко Миљковић“  у  плану  су  (отприлике  једном месечно)  изложбе  слика 

младих и афирмисаних уметника; 

 Гостовања познатих домаћих писаца, као и афирмисање младих писаца; 

 Обележавање Међународног дана дечије књиге; 

 Обележавање Светског дана књиге; 

 Ускршњи програми за децу; 
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 Обележавање Дечије недеље у октобру; 

 Сајам књига у октобру; 

 Новогодишњи програм за децу. 

Наведени  су  само  стални,  испланирани  програми,  а  поред  тога,  у  распоред  ће  ући  и  културни 

програми организовани  у  сарадњи и  у договору  са  корисницима и институцијама  у  окружењу, 

као и са сарадницима из општине Звездара. 

Кадар 

У складу са Законом о библиотечко‐информационој делатности  (чл. 49) а у смислу побољшања 

квалитета  услуга  и  комуникације  са  корисницима,  предвиђена  су  стручна  усавршавања  за 

запослене.  У  наредној  години  ће  се  наставити  стручно  усавршавање  запослених  кроз 

посећивање  семинара,  саветовања,  предавања  и  сл.  из  области  везаних  за  струку,  које 

организују БГБ, НБС и Универзитетска библиотека. 

Адаптација/санација 

У Огранку „Блажо Шћепановић” треба санирати кров, електричне инсталације и ентеријер.  

Набавка опреме – потребе 

Локација  Намештај  Количина 

Централна библиотека  Сталак за брошуре и новине  2 

Огранак 
„Блажо Шћепановић“ 

 

Сталак за брошуре и новине 
 

2 

Огранак 
„Драгиша Витошевић“ 

 

Сталак за брошуре и новине 
 

1 

Огранак 
„Станислав Винавер“ 

 

Сталак за брошуре и новине 
 

1 

Полице за књиге  230 m 

Витрине за књиге  4 

Читаонички столови за 6 особа  2 

Столице    12 

Огранци збирно 

Столице склопиве  20 

 

 
 

Локација 

  Рачунарска и 
техничка опрема 

 
 
Количина 

Огранак 
„Станислав Винавер“ 

 

Клима уређај 
 

 

1 
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БИБЛИОТЕКА „ИЛИЈА ГАРАШАНИН“ – ГРОЦКА 

Чланови 

Планирано је да се у Библиотеку током 2017. године упише 7.500 чланова. 

Фонд 

У наредној години план је да коришћење фонда буде 110.000 јединица, што ће довести до обрта 

фонда од 2 пута. 

Културно‐образовна делатност 

Планира се реализација 80 културних програма: изложбе књига и слика, обележавање јубилеја, 

промоцијe, књижевни сусрети, предавања, музички програми, позоришне представе, програми 

за децу и друго, а посебно: 

 Сликарска радионица у оквиру Дечијег одељења у Гроцкој; 

 Шаховска школа; 

 Радионице креативног писања; 

 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. 

Кадар 

У  наредном  периоду  планира  се  стручно  усавршавање  запослених,  и  то  стручно  усавршавање 

кроз  посећивање  семинара,  саветовања,  предавања  и  сл.  из  области  везаних  за  струку,  а  у  

складу  са  Законом о библиотечко‐информационој делатности. Посебан фокус биће  стављен на 

семинаре које организују БГБ, НБС и Универзитетска библиотека. 

Набавке опреме ‐ потребе 

 
Локација 

Рачунарска 

и техничка опрема 

 
Количина 

Централна библиотека  Фотокопир апарат  1 
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БИБЛИОТЕКА „ЛАЗА КОСТИЋ“ – ЧУКАРИЦА 

Кључни циљеви 

 Пружање библиотечких услуга на највишем нивоу, у складу са потребама корисника; 

 Наставак модернизације аутоматизације библиотечког пословања (БИСИС 4).  

Чланови 

Планирани упис чланова Библиотеке у 2017. години: 8.500 

 Централна библиотека („Лаза Костић“) – 4.750 

 Огранак „Прометеј“, Баново брдо – 800 

 Огранак „Ђура Јакшић“, Железник – 1.500 

 Огранак „Душко Радовић“, Церак – 1.000 

 Огранак у селу Рушањ – 450 

Фонд и коришћење 

Број издатих јединица библ. грађе  150.000

Активни фонд  182.746

Депозит  4.500

 

Кадар 

Стручно усавршавање: 

 „Фестивал  хумора  у  Лазаревцу“  (септембар  2017)  –  стручна  посета  са  учешћем  у  раду 

манифестације (број предвиђених учесника: 2); 

 „Библионет 2017“ (број предвиђених учесника: 2). 

Посебни задаци и пројекти: 

 Обележавање  стогодишњице  топличког  устанка  (аутор  изложбе  Јелена  Кесић, 

библиотекар) –  поставка изложбе у изложбеној просторији библиотеке „Лаза Костић“  у 

периоду јануар‐март 2017; 

 Арчибалд  Рајс –  сећање  на  лик  и  дело  (април –  јун 2017,  аутор изложбе  Јелена Кесић, 

библиотекар; поставка изложбе у изложбеној просторији библиотеке „Лаза Костић“). 

Културно‐образовна делатност 

Број  планираних  програма:  80.  Програмска  делатност  одељења  библиотека  „Лаза  Костић“ 

Чукарица  обављаће  се  у  сарадњи  са  организацијом  „Пријатељи  деце  Чукарица“,  установом 

„Културни  центар  Чукарица“  и  установама  образовања  (предшколска  установа  Чукарица, 

четрнаест основних школа, једна приватна основна школа (Beyza), две средње школе (хемијска и 
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техничка) и XIII београдска гимназија). Следеће установе су планиране као програмски партнери 

односно циљне групе програма: 

 „Лаза  Костић“  Чукарица  –  вртићи  у  окружењу  „Свети  Сава”,  „Радосно  детињство“, 

„Царић“; основне школе „Јосиф Панчић“, „Бановић Страхиња“; XIII београдска гимназија 

и хемијска средња школа; 

 Огранак „Прометеј“ Баново брдо –  вртићи у окружењу „Рода“, „Невен“; основне школе 

„Филип Кљајић Фића“, „Милош Црњански“; 

 Огранак  „Ђура  Јакшић“  Железник  –  вртићи  у  окружењу  „Весељко“,  „Плави  чуперак“; 

основне школе „Владимир Назор“ и „Браћа Јерковић“; техничка средња школа „Иво Лола 

Рибар“; 

 Огранак „Душко Радовић“ Церак – вртићи у окружењу „Сањалица“, „Дечји гај“ и „Сунце“; 

основне школе „Уједињене нације“, „Мирослав Антић“ и „Љуба Ненадовић“; 

 Огранак у Рушњу – вртић „Бубамара“; основна школа „Аца Милосављевић“. 

Током 2017.  године,  акценат  програмске делатности  Библиотека  је  рад  са млађом  читалачком 

популацијом.  Тиме  обезбеђујемо  обновљиви  потенцијал  у  броју  читалаца.  Најзаступљеније 

програмске  активности  односе  се  на  изложбе  нових  књига  и  предлога  за  читање  (за  децу  и 

одрасле), као и изложбе дечјих радова тј. илустрација прочитаних књига. 

Остале активности 

Одржавање  традиционалних манифестација „Ђачко песничко сусретање“  (мај), „Дечја недеља“ 

(октобар),  радионице  „Чаролија  читања“  и  мале  школе  стицања  социјалних  вештина  „Како? 

Лако! Асертивно!“ (зимски и летњи школски распуст). 

Сарадња 

Програмска  сарадња  са  организацијом  „Пријатељи  деце  Чукарице“  и  установом  „Културни 

центар Чукарица“. 

Набавка опреме 

Локација  Намештај  Количина 

Радне лампе 
(за читалачке столове) 

 

15 

Столице, тапациране  20 
 

„Лаза Костић“ 
Дактило столице, 
са точкићима 

 

6 

 
 
 
 

Локација 

Рачунарска и 
техничка 
опрема 

 
 

Количина 

Огранак у Рушњу  Клима уређај  1 

Огранак „Ђура Јакшић“ 
Железник 

 

Клима уређај 
 

2 

„Лаза Костић“  Клима уређај  1 
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БИБЛИОТЕКА „МИОДРАГ БУЛАТОВИЋ“ – РАКОВИЦА 

Кључни циљеви 

 Пружање библиотечких услуга на највишем нивоу, у складу са потребама корисника; 

 Наставак модернизације аутоматизације библиотечког пословања (БИСИС 4); 

 Побољшања инфраструктуре библиотечких просторија.  

Чланови 

Планирани упис: 6.500 чланова. 

 Централна библиотека („Миодраг Булатовић“) – 4.000 

 Огранак „Милош Црњански“, Стара Раковица – 1.500 

 Огранак „Исидора Секулић“, Ресник – 1.000 

Фонд и коришћење 

Број издатих јединица библ. грађе  125.000

Обрт фонда  1‐1,5

Активни фонд  92.706

Депозит  164

 

Кадар 

Стручно усавршавање: 

 „Фестивал хумора у Лазаревцу“ (септембар 2017) – стручна посета са учешћем у раду 

манифестације (број предвиђених учесника: 1); 

 „Библионет 2017“ (број предвиђених учесника: 1). 

Посебни задаци и пројекти 

Пројекат  инфраструктурне  реконструкције  за  неусловни  раковички  огранак  „Мирослав  Антић“, 

Видиковац, Видиковачки венац 65а. 

Културно‐образовна делатност 

Број  планираних  програма:  60.  Програмска  делатност  одељења  библиотека  „Миодраг 

Булатовић“  Раковица  обављаће  се  у  сарадњи  са  организацијом  „Пријатељи  деце  Раковица“, 

установом „Културни центар Раковица“, установама образовања (основне и једна средња школа 

и XV  београдска  гимназија на  територији Раковице), Предшколска  установа Раковица.  Следеће 

установе су планиране као програмски партнери односно циљне групе програма: 

 „Миодраг Булатовић“ Раковица – вртићи у окружењу „Изворчић”, „Канаринац“, „Сретен 
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Младеновић“;  основне  школе  у  окружењу  „Франц  Прешерн“,  „Иво  Андрић“,  „Ђура 

Јакшић“;  средња  школа  МОЦ  (машинско‐образовни  центар);  XV  београдска  гимназија, 

Лабудово брдо; 

 Огранак  „Исидора  Секулић“  Ресник  –  вртић    у  окружењу  „Језерце“  и    основна  школа 

„Коста Абрашевић“; 

 Огранак  „Милош  Црњански“  Стара  Раковица  –  вртић  у  окружењу  „Долорес“,  основна 

школа „Никола Тесла“. 

Најзаступљеније програмске активности односе се на изложбе нових књига и предлога за читање 

(за  децу  и  одрасле),  изложбе  дечјих  радова  тј.  илустрација  прочитаних  књига,  одржавање 

манифестација „Ђачко песничко сусретање“ и „Дечја недеља“. 

Набавка опреме – потребе 

Локација  Намештај  Количина 

„Миодраг Булатовић“  Дактило столица  3 

Огранак „Исидора Секулић“ 
Ресник 

 

Дактило столица 
 

1 

Огранак „Милош Црњански“ 
Стара Раковица 

 

Дактило столица 
 

2 

 
 
 

Локација 

Рачунарска 
и техничка 
опрема 

 
 

Количина 

Огранак „Исидора Секулић“ 
Ресник 

 

Рачунар 
 

1 

Огранак „Милош Црњански“ 
Стара Раковица 

 

Рачунар 
 

1 

 

Адаптација/реконструкција 

„Миодраг Булатовић“ Раковица 

 Хидро и термо изолација равног крова, реконструкција дотрајалог плафонског неонског 

осветљења, замена дотрајале и деформисане металне прозорске столарије. 

Огранак „Милош Црњански“ Стара Раковица 

 Изградња наменског  санитарног  чвора и  уградња  сопственог мерног  уређаја потрошње 

струје. 

Огранак „Мирослав Антић“ Видиковац (привремено затворен од маја 2014. због поплаве) 

 Основне поправке на хидроизолацији равног крова огранка, увођење сопственог мерног 

уређаја за потрошњу струје.  
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БИБЛИОТЕКА „ЈОВАН ДУЧИЋ“ – БАРАЈЕВО 

Кључни циљеви 

 Пружање библиотечких услуга на највишем нивоу, у складу са потребама корисника; 

 Наставак модернизације аутоматизације библиотечког пословања (БИСИС 4); 

 Окончање ревизије  књижног фонда  (израда  коначних  резултата  обављене ревизије)  на 

нивоу Одељења; 

 Инфраструктурна побољшања библиотечких просторија. 

Чланови 

Планирани упис: 3.500 чланова 

 Централна библиотека „Јован Дучић“ Барајево – 2.940 

 Огранак у Вранићу – 560 

Фонд и коришћење 

Број издатих јединица библ. грађе  60.000

Обрт фонда  1

Активни фонд  53.869

Депозит  1.777

 

Кадар 

Стручно усавршавање: 

 „Фестивал хумора у Лазаревцу“ (септембар 2017) ‐ стручна посета са учешћем у раду 

манифестације (број предвиђених учесника: 1); 

 „Библионет 2017“ (број предвиђених учесника: 1). 

Посебни задаци и пројекти 

 Окончање поступка увођења интернет сигнала за библиотеку у Вранићу. Након тога моуће је 

покретање  програмске  ревитализације  огранка  у  Вранићу,  тј.  увођење  услуге  АгроЛиб 

намењене  пољопривредницима  (стручна  пољопривредна  предавања,  размена  искустава, 

пољопривредни  часописи  и  литература,  онлајн  тржиште  –  АгроЛиб  пијаца,  бесплатан 

приступ интернету и ИТ обукe); 

 „Радионица лепог  писања“  намењена  заинтересованим  ученицима основне школе  „Павле 

Поповић“ у Вранићу. Радионицу током целе школске године (један сат,  један пут недељно) 

водиће Виолета Младеновић, књижничар. 
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Културно‐образовна делатност 

Број  планираних  програма:  60.  Програмска  делатност  одељења  библиотека  „Јован  Дучић“ 

Барајево обављаће се у сарадњи са организацијом „Пријатељи деце Барајево“  установом „Дом 

културе  Барајево“  општином  Барајево  и  установама  образовања  (предшколска  установа 

Барајево, две основне школе и једна средња школа на територији Општине). Следеће установе су 

планиране као програмски партнери односно циљне групе програма: 

 „Јован  Дучић“    Барајево    –  вртић  „Полетарац”  и  у  окружењу  Библиотеке  депаданси 

„Слончићи“, „Звончићи“ –  Равни  гај; основна школа „Кнез Сима Марковић“ и четрнаест 

подручних школа; средња школа у Барајеву; 

 Огранак у Вранићу – вртић „Јагодица“ Вранић и тринаест подручних одељења у којима се 

одвија  припремни  предшколски  програм  у  објектима  основних  школа  и  месних 

заједница у следећим местима: Манић, Рожанци, Арнајево, Бељина, Лисовић, Глумчево 

брдо,  Средњи  крај,  Гунцати,  Баћевац, Мељак, Шиљаковац,  Велики  борак,  Бождаревац; 

основна школа „Павле Поповић“ и две подручне школе (Мељак и Шиљаковац). 

Акценат  програмске  делатности  Библиотеке  је  рад  са  млађом  читалачком  популацијом.  Тиме 

обезбеђујемо обновљиви потенцијал у броју читалаца. Најзаступљеније програмске активности 

односе  се на изложбе нових  књига и  предлога  за  читање  (за децу и одрасле),  изложбе дечјих 

радова  тј.  илустрација  прочитаних  књига,  одржавање  манифестација  „Ђачко  песничко 

сусретање“ и „Дечја недеља“, радионице „Креативно читање и писање“. 

Набавка опреме – потребе 

Локација  Намештај  Количина 

„Јован Дучић“  Дактило столица  4 

Дактило столица  2 
Огранак у Вранићу 

Конференцијска столица  10 
 
 
 

Локација 

Рачунарска и 
техничка 
опрема 

 
 

Количина 

„Јован Дучић“  Музичка мини линија  1 

Огранак у Вранићу  Музичка мини линија  1 

„Јован Дучић“  Клима уређај  1 

 

Адаптација/реконструкција 

„Јован Дучић“ Барајево 

 Замена  дотрајале  дрвене  прозорске  столарије  са  ПВЦ  или  АЛУ  столаријом  за  три 

прозорска окна (дворишна страна). 

Огранак у Вранићу 

 Кречење; уградња подпрозорске ПВЦ даске споља и унутра (дужина 2х20 метара); замена 

дотрајалог  и  деформисаног  ламинатног  пода  површине  90m2;  због  боље  термо  

изолације библиотечке просторије, постављање спуштеног плафона површине 90m2. 
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БИБЛИОТЕКА „СВЕТИ САВА“ – ЗЕМУН И СУРЧИН 

Кључни циљеви 

 Унапређење  постојећих  библиотечких  сервиса  и  увођење  нових,  како  би  корисници 

имали бољи, бржи и лакши приступ информацијама,  књижној  грађи,  курсевима и свим 

видовима коришћења библитечких услуга и ресурса; 

 Повећање броја уписаних ученика средњих школа, чије је присуство у библиотеци веома 

важно, а чији број се смањује због коришћења и досутпности разних водова електонског 

знања, које ова популација радије користи; 

 Достизање  вишег  технолошког  нивоа  у  свим  огранцима,  како  би  корисници 

најудаљенијих,  руралних  подручја,  имали  приступ  интернету  и  потребним 

информацијама; 

 Настављање континуиране едукације библиотечких радника, како би били припремљени 

за  изазове  времена  у  коме  раде  и  живе  и  како  би  могли  изаћи  у  сусрет  захтевима 

корисника. 

Чланови 

Планирани упис чланова у току 2017. године: 15.000 

 Централна библиотека – 4.400 

 Огранак Карађорђев трг – 1.550 

 Огранак Нови град – 2.000 

 Огранак Горњи град – 1.100 

 Огранак Нова Галеника – 1.300 

 Огранак Земун Поље – 1.000 

 Огранак Батајница – 1.750 

 Огранак Сурчин – 1.100 

 Огранак Добановци – 800 

Фонд и коришћење 

Број издатих јединица библ. грађе  200.000

Активни фонд  140.000

Депозит  10.000

 

Кадар 

Присуствовање  запослених  стручним  семинарима,  конгресима,  предавањима,  обукама, 

радионицама, курсевима страних језика и другим облицима усавршавања. 
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Посебни задаци и програми 

 Организовање обуке за коришћење интернета за кориснике и чланове Билиотеке старије 

од 65 година (библиотекар Данијела Губеринић); 

 Уређивање и ажурирање Facebook стране Одељења (библиотекар Ружица Пунишић); 

 Ажурирање података на сајту Библиотеке града Београда, Одељење Земун и Сурчин. 

Културно‐образовна делатност 

Библиотека ће организовати укупно 400 програма, од којих се издвајају следећи: 

 „Пред  ликом  Светог  Саве“:  литерарно‐ликовни  конкурс  поводом  дана  Светог  Саве, 

учествују деца основних школа; суорганизатор Пријатељи деце Земуна; 

 „Читалачка  значка“:  велика  акција  читања  у  основним  школама,  у  сарадњи  са 

библиотекарима  школских  библиотека,  Библиотеком  града  Београда  и  Пријатељима 

деце Земуна. 

 Обележавање „Дана Европске баштине“ у сарадњи са Градском општином Земун; 

 Обележавање „Међународног дана матерњег  језика“ у сарадњи са Градском општином 

Земун. 

Поред  набројаних  програма,  Библиотека  планира  одржавање  изложби  књига,  обележавање 

Међународног  дана  дечије  књиге,  обележавање  Дечје  недеље,  Светског  дана  књиге,  као  и 

обележавања  других  јубилеја,  дечије  програме,  трибине,  предавања,  књижевне  сусрете, 

ликовне изложбе, интернет обуку за кориснике старије од 65 година, ликовне изложбе, интернет 

обуку за кориснике старије од 65 година, предавања. 

Остале активности 

Активан  рад  на  колективном  учлањењу  деце  и  одраслих,  посебно  ученика  средњих  школа, 

читање и рад са децом предшколског и млађег узраста, рад на инклузији деце са инвалидитетом 

организовањем посета библитеци, као и рад са корисницима тзв. трећег доба. 

Сарадња 

Наставак  сарадње  са  предшколским  установама,  основним  и  средњим  школама,  посебним  и 

специјалним  школама,  Активом  библиотекара  основних  школа  општина  Земун  и  Сурчин, 

уметничким  удружењима  и  организацијама  грађана  са  територије  општина  Земун  и  Сурчин, 

удружењима  пензионера,  Центром  за  таленте,  Клубом  матичне  културе  Земуна,  Туристичким 

савезом  Земуна,  Туристичком  организацијом  Општине  Земун,  Градском  општином  Земун, 

Пријатељима деце Земуна, Мадленијанумом, књижевним клубовима, ликовним удружењима и 

другим установама са територије општина Земун и Сурчин. 
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Набавка опреме – потребе 

Локација  Намештај  Количина 

Пулт у Одељењу за рад са 
одраслим корисницима 

 

1 

Кружни сталак за излагање 
књига и часописа 

 

2 

Тепих 3/2 m
2
  3 

Итисон стаза 5/1 m
2
  2 

 

 
 
 
Централна библиотека 

Канцеларијска фотеља за 
библиотекара 

 

6 

Замена постојећих итисона 
различитих димензија 

 

4 
 

 
 
Читаоница  Замена оштећених 

венецијанера на кровним 
прозорима 

 
12 

Замена постојећих итисона  2 Дечје одељење 

Кружни сталак за излагање 
књига 

 

1 

Замена постојеће итисон 
стазе 5/1 m2 

 

1 

Јастуци од синтетичких 
материјала на којима би 
могла да седе деца која 
долазе у библиотеку 

 
 
 

     30  

 

 

Дечје одељење 

Канцеларијска фотеља за 
библиотекара 

 

2 

 

Тракасте завесе за прозоре  Око 25 m
2
 

Итисон 3/5 m2  2 

Полице за књиге, 
једностране 

 

70 м 

Кружни сталак за излагање 
књига и часописа 

 
1 

 

 
 
 
Огранак „Нови град“ 

Канцеларијска фотеља за 
библиотекара 

 

1 

Радни сто/пулт  1 

Тенда изнад излога 4/2 m
2
  1 

 

Огранак „Карађорђев трг“ 

Канцеларијска фотеља за 
библиотекара 

 

1 

Итисон 2/3 m
2
  1 

Једностране полице  14 m 

Венецијанери за 4 прозора  Око 40 m
2
 

 

 

Огранак „Нова Галеника“ 

Канцеларијска фотеља за 
библиотекара 

 

1 

Једностране металне 
полице 

 

20 m 

Пулт  1 

Кружни сталак за излагање 
књига 

 

1 

 

 
 
Огранак „Земун Поље“ 

Канцеларијска фотеља за 
библиотекара 

 

1 
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Полице металне или дрвене 
једностране 

 

360 m 

Столице  6 

Читанички сто са 4 места  1 

Пулт  1 

Итисон 3/4 m
2
  2 

 

 
 
 
Огранак „Сурчин“ 

Кружни сталак за излагање 
књига и часописа 

 

1 

 

 
 

Локација 

Рачунарска 
и техничка 
опрема 

 
 

Количина 

Усисивач  1 
Одељење за рад са одраслим 

корисницима 
Постављање рутера за wi fi 
за кориснике читаонице и за 
остале кориснике 
библиотеке 

 
 

1 

Рачунар  1 Дечје одељење 
Монитор  1 

Огранак „Нови град“ Усисивач  1 
Рачунар  1 
Штампач  1 

 
Огранак „Карађорђев трг“ 

Усисивач  1 
Огранак „Батајница“ Усисивач  1 
Огранак „Горњи град“ Усисивач  1 

Усисивач  1 

Рачунар  1 

 
Огранак „Земун Поље“ 

Монитор  1 
Огранак „Сурчин“  Усисивач  1 

Рачунар  1 
Монитор  1 

 
Огранак „Добановци“ 

Усисивач  1 

 

Адаптација/санација 

Централна библиотека‐наставак реконструкције 

 Замена  дотрајалих водоводних инсталација,  посебно оштећених канализационих цеви; 

 Замена  дрвених  улазних  врата металним  или  облагање металом  постојећих  (оштећена 

падавинама); 

 Санирање крова зграде у којој је смештена библиотека, јер постојећи предствља опасност 

за  станаре  суседних  зграда и  за  пролазника  (дрвени опшивци испод  крова прете да  се 

одвале); 

 Реновирање санитарног чвора за кориснике читаонице; 

 Санација електро‐инсталација; 

 Санација грејних инсталација; 

 Замена подних плочица у ходнику приземља; 

 Кречење фасаде зграде.  
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Огранак „Нови град“ 

 Адаптација мокрог чвора; 

 Постављање осветљења испред улаза у зграду у којој се налази огранак; 

 Обезбеђење задњих прозора огранка металним решеткама. 

Огранак „Карађорђев трг“ 

 Уградња тенде испред излога огранка; 

 Уградња рефлектора испред улазних врата огранка; 

 Санација  излога  који  прокишњава  услед  неконтролисаног  дотока  воде и  замена  лајсни 

ламината које су оштећене због влаге. 

Огранак „Нова Галеника“ 

 Замена прозора 

 Постављање тракастих завеса на прозоре/излоге огранка; 

 Замена санитарија; 

 Електрорадови  

 Уградња рефлектора испред улазних врата огранка. 

Огранак „Земун Поље“ 

 Уградња тракастих завеса на прозоре огранка; 

 Адаптација тоалета; 

 Замена улазних врата; 

 Уградња рефлектора испред улазних врата огранка. 

Огранак „Батајница“ 

 Замена санитарија у тоалету; 

 Постављање држача за бицикле испред улаза у огранак; 

 Уградња рефлектора испред улазнх врата огранка. 

Огранак „Сурчин“ 

 Кречење огранка; 

 Поправка механизма за затварање прозора; 

 Постављање тракастих завеса на излоге. 
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БИБЛИОТЕКА „ВУК КАРАЏИЋ“ – НОВИ БЕОГРАД 

Кључни циљеви 

 Поред  редовних  активности  на  издавању  и  информативној  делатности,  понудити 

корисницима  разноврсне  културне  садржаје,  изложбе  књига,  ликовне  изложбе, 

предавања, као и књижевно‐образовне радионице за најмлађе чланове; 

 Организовање  већег  броја  културних  програма  за  предшколце,  основце,  као  и  остале 

кориснике у новоотвореном Огранку „Владан Десница“, Сава центар; 

 Ретроспективни  унос  фонда  у  Огранку  „Владан  Десница“,  увођење  БИСИС‐а  у  овај 

огранак; 

 Увођење БИСИС‐а у Огранак „Сава“ у коме је завршен унос фонда; 

 Јачање кадровских потенцијала кроз стручно усавршавање; 

 Рад на колективним уписима; 

 Реконструкција Централног одељења; 

 Обезбеђивање интернет везе у Огранку „Меша Селимовић“; 

 Остварити интензивнију сарадњу са средњим школама; 

 Спровести кроз базу и кроз књиге инвентара спискове за расход током ревизије. 

Чланови 

Планирани упис чланова Библиотеке у 2017. години: 15.500 

 Централна библиотека – 2.200 

 Огранак „Фонтана“ – 1.700 

 Огранак „Сава“– 2.200 

 Огранак „ Меша Селимовић“ – 1.800 

 Огранак „Марија Илић Агапова“ – 1.400 

 Огранак „Перо Слијепчевић“ – 1.200 

 Огранак „Владан Десница“ – 1.800 

 Огранак „Бежанија“ – 1.500 

 Дечје одељење – 1.700 

Фонд и коришћење 

Број издатих јединица библ. грађе  250.000

Активни фонд  164.000

Депозит  15.000
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Планира се ретроспективни унос фонда у огранцима. 

Кадар 

Учешће  стручних  радника  на  стручним  семинарима  и  научним  скуповима  из  области 

библиотекарства и информатике. 

Културно‐образовна делатност 

У 2017. години плнирамо да реализујемо 200 програма. Од тога издвајамо: 

 Књижевно‐  образовна манифестација  „Читалачка  значка“  којом  су  обухваћени  ученици 

свих 19 новообеоградских основних школа; 

 Изложбе књига и програми којим Библиотека обележава  све  значајније датуме наше и 

светске културе: Светски дан књиге, Национални дан књиге, Међународни дан матерњег 

језика, Дани Новог Београда и др; 

 Изложбе, предавања и радионице у огранку „Владан Десница“; 

 Програми у оквиру обележавања „Међународног дана дечије књиге“ и Дечије недеље; 

 Обележавање јубилеја; 

 Постављање тематских, ликовно‐литерарних изложби за најмлађе кориснике. 

Посебни програми и активности: 

 Организовање  традиционалне  манифестације  „Читалачка  значка“  Новог  Београда  коју 

Библиотека  организује  у  сарадњи  са  основним  школама  Новог  Београда  и  Градском 

општином Нови Београд, као и реализација завршне свечаности уз културни програм за 

основце  и  доделу  похвалница  и  књига  најуспешнијим  ученицима.  Овај  књижевно‐

образовни  програм  припрема  координатор  Читалачке  значке  у  сарадњи  са  Активом 

школских  библиотекара  –  договор  око  литературе,  преглед  читалачких  дневника, 

разговор о прочитаним књигама; 

 Организација састанака са Активом школских библиотекара Новог Београда; 

 Организовање  предавања,  изложби,  радионица  у  огранку  „Владан  Десница“,  Сава 

центар; 

 Организоване посете библиотеци деце предшколског узраста и ђака првака током којих 

се  малишани  упознају  са  библиотеком,  правилима  коришћења,  занимањем  

библиотекара, значајем и важношћу књиге и читања. 

Сарадња 

Наставак дугогодишње, изузетне сарадње са предшколском установом „11. април“, основним и 

средњим  школама  општине,  као  и  Градском  општином  Нови  Београд.  Сарадња  са  Високом 

туристичком школом, Високом техничком школом, Факултетом драмских уметности. 
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Набавка опреме – потребе 

Локација  Намештај  Количина 

Полице за књиге (изглед и 
величина прилагођени 
слободном простору) 

 
1000 m 

 

Дактило столица 
 

   3  

Самостојећи изложбени 
пано 

 

   1  

 

Централна библиотека 
„Вук Караџић“ 

 

Међаши 
 

   4000  

Двострана полица за књиге     2  
Огранак „Фонтана“ 

Изложбени пано  2 m 

Дактило столица     1  

Ротирајући сталак за нове 
публикације 

   1  

Метални граничници     50  

Огранак „М. И. Агапова“ 

Столице за читаоце     4  

Решетке на прозору     8  

Пулт     1  Огранак „Перо Слијепчевић“ 

Дактило столица     1  

Натпис: Библиотека     1  
Огранак „Сава“ 

Двострана полица за књиге     1  

Решетке на прозору     2  
Огранак „Бежанија“ 

Нижа полица за сликовнице     1  

Решетке на прозору     8  

Дактило‐столица     1  Огранак „Меша Селимовић“ 

Пулт     1  

 

 
 

Локација 

Рачунарска 
и техничка 
опрема 

 
 

Количина 

 

Рачунар 
 

    2  Централна библиотека 
„Вук Караџић“ 

   Клима уређај               2 

Рачунар      1  
Огранак „М. И. Агапова“ 

Штампач      1  

Огранак „Сава“  Рачунар      1  

Рачунар      1  
Огранак „Меша Селимовић“ 

Штампач      1  

Огранак „Бежанија“  Клима уређај      1  

 

Адаптација/санација 

Наставак реконструкције‐санације централне библиотеке  

Огранак „Сава“ 
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 Санација крова; 

 Поправка прозора. 

Огранак „Меша Селимовић“ 

 Постављање решетки на прозоре. 

Огранак „Бежанија“ 

 Постављање одговарајућег осветљења; 

 Адаптација санитарног чвора; 

 Постављање решетки на прозорима; 

 Климатизација; 

 Постављање нове подне облоге; 

 Кречење. 

 

БИБЛИОТЕКА „ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ“ – МЛАДЕНОВАЦ 

Кључни циљеви 

 Пружање библиотечких услуга на највишем нивоу, у складу са потребама корисника; 

 У  циљу ширења  библиотечке  мреже  на  територији  младеновачке  општине  планира  се 

отварање једног огранка или привременог пулта. 

Чланови 

Планирано је да се у Библиотеку током 2017. године упише 6.500 нових чланова, што чини 12% 

укупног становништва општине Младеновац: 

 Централна библиотека уписаће 5.000 чланова; 

 Привремени пулт или огранак уписаће 1.500 чланова. 

Фонд 

Број издатих јединица библ. грађе  85.000

Активни фонд  70.000

Депозит  6.500
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Кадар 

Током  2017.  године  запослени  ће  присуствовати  семинарима  и  предавањима  који  допринoсе 

унапређењу библиотечке делатности. 

 

Културно‐образовна делатност 

Библиотека планира да реализује 150 програма: 

 Радионице за предшколце и прваке „Хајде да читамо заједно”;  за млађе вртићке  групе 

програм  „Упознај  се  са  књигом“;  за  децу  са  инвалидитетом  „Средом  у 10”;  за  ученике 

основних  и  средњих  школа  „Позориште  младих“,  које  се  организује  за  време  летњег 

распуста; 

 Књижевни програми: промоције, „Завичајни писци”, литерарни конкурси...; 

 Такмичења: општинска, градска (Општинска смотра рецитатора, Читалачка значка)... ; 

 Изложбе: књига, тематске, јубиларне, ликовне...; 

 Традиционални  програми:  Међународни  дан  дечије  књиге,  Светски  дан  књиге,  Дечија 

недеља, Дан матерњег језика... 

Сарадња 

Библиотека  сарађује  са  ГО  Младеновац,  Центром  за  Културу  Младеновац  у  оквиру  културно‐

образовне делатности као и у оквиру реализације манифестациje „Шумадијске метафоре“, а има 

и  изузетну  сарадњу  са  вртићима,  основним  и  средњим школама,  као  и  са Дневним  боравком 

деце и омладине ометене у развоју и са Црвеним крстом Србије – одељење Младеновац. 

Набавка опреме – потребе 

Локација  Намештај  Количина 

Ормани за  документацију  3 

Полице за књиге  10 m 

Ормани за референсну 
збирку 

 

3 

Радни сто  3 

Пулт  1 

 

 

 

Централна библиотека 

Ормани за завичајни фонд  3 
 
 

Локација 
Рачунарска 

и техничка опрема 

 
Количина 

Рачунар  2 
Централна библиотека 

Клима‐уређај  2 
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Модернизација 

Модернизација библиотечког пословања увођењем БИСИС‐а 4. 

У сарадњи са Општином Младеновац планира се реконструкција простора библиотеке у фазама . 

 

БИБЛИОТЕКА „МИЛОВАН ВИДАКОВИЋ“ – СОПОТ 

Кључни циљ 

 Пружање библиотечких услуга на највишем нивоу, у складу са потребама корисника. 

Чланови 

Као приградска општина, а према библиотечким стандардима (оваква подручја уписују око 15 % 

од  укупног  становништва  општине),  планира  се  упис  4.500  нових  чланова  у  2017.  години,  што 

износи 22 % укупног становништва општине Сопот: 

 Централна библиотека – 2.500 

 Огранак „Љубивоје Гајић“, М. Пожаревац – 650 

 Огранак у Раљи – 900 

 Огранак „Брана Аксентијевић“, Рогача – 450 

Фонд 

Број издатих јединица библ. грађе  80.000

Активни фонд  51.080

Депозит  2.100

 

Кадар 

Како би се рационално користили капацитети библиотеке  (централно одељење са три огранка) 

неопходно је да и у идућој години буде исти број запослених у овој библиотеци, да не би дошло 

до затварања огранака. 

Стручно усавршавање: Присутвовање стручних радника скуповима, семинарима и предавањима 

који доприносе унапређењу библиотечке делатности. 
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Културно ‐ образовна делатност 

Планира се одржавање 60 програма: 

 Креативне радионице: Радионица дечије маште промоција читања и дружења са нашим 

најмлађим корисницима... и рад са младима с посебним потребама из удружења ЦОЦИ 

Брига о деци Сопот; 

 Традиционални програми: Mанифестацијa Дани“ Милована Видаковића“ (у организацији 

Библиотеке града Београда, одељења библиотеке у Сопоту, ГО Сопот и Црквене општине 

Неменикуће  одржаће  се  по  22.  пут,  7.  и  12.  јула;  Дечија  недеља,  Месец  књиге, 

Међународни дан дечије књиге, Светски дан књиге, Пролећно‐Ускршње маштарије...; 

 Такмичења, Општинска смотра рецитатора, литерарни темати...; 

 Предавања из различитих области, према интересовању корисника; 

 Књижевни програми:  промоције,  сусрети  с писцима,  завичајни писци, Сећање на Мому 

Димића; 

 Изложбе:  књига  (нових  монографских  и  серијских  публикација),  тематске,  јубиларне, 

ликовне ... ; 

 Музички програми, који ће се одржавати као пратећи у оквиру других програма. 

Сарадња 

Библиотека  има  изузетну  сарадњу  са  ГО  Сопот,  вртићима,  основним  и  средњим  школама  са 

територије  општине  Сопот,  Црвеним  крстом  Србије  –  одељење  Сопот,  Клубом  пензионера  и 

књижевним клубом „Бранко Ћопић“ из Београда. 

Набавка опреме 

Локација  Намештај  Количина 

Ротирајући сталак за нове 
публикације 

 

2 
Централна библиотека 

Столице за читаоце  2 

Столице  за читаоце  11 

Огранак  у Раљи  Ротирајући сталак за нове 
публикације 

 

1 

Огранак у Рогачи 
Ротирајући сталак за нове 
публикације 

 

1 

 

Столице  за читаоце 
 

5 
Огранак у М. Пожаревцу 

Ротирајући сталак 
за нове публикације 

 

1 

 
 
 

Локација 
Рачунарска 

и техничка опрема 

 
Количина 

Рачунар за интернет 
читаоницу 

 

5 
 

Централна библиотека  Монитор  за рачунар за 
интернет читаоницу 

 

5 
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Рачунар  1 
Огранак у Раљи 

Монитор   1 

Рачунар  1 
Огранак у Рогачи 

Монитор   1 

Огранак  у М. Пожаревцу 
 

Видео пројектор 
 

1 

 

Модернизација 

Планира  се  модернизација  библиотечког  пословања  увођењем  БИСИС‐а  4  у  централном 

одељењу,  као  и  започињањем  аутоматизације  библиотечког  пословања  у  огранцима 

(обезбеђење  интернет  везе,  аутоматизација  циркулације,  БИСИС  унос  (excel)  књижног  фонда 

огранака). 

Адаптација:  у  централном  одељењу  Библиотеке  потребно  је  да  се  окречи  простор  јер  су 

молерски радови последњи пут вршени пре 13 година. 
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НННАААБББАААВВВКККААА ОООПППРРРЕЕЕМММЕЕЕ   

   

   

Локацијa 
Рачунарска 

и техничка опрема 
Количина 

Периодика 
Студентски трг 19 

Дигитални фото‐апарат 
Nikon DSLR класе за потребе 

дигитализације, припрема изложби и 
других активности 

1 

Дечје одељење БГБ 
„Чика Јова Змај“ 

Дигитални фото‐апарат  1 

Дечје одељење БГБ 
„Чика Јова Змај“ 

Колор штампач  1 

Змај Јовина 1  
Београдика 

Штампач  1 

Дечје одељење „Растко“  Штампач  1 

Огранак 
„Слободан Марковић“ 

Штампач  1 

Огранак 
„Лаза Лазаревић“ 

Штампач  1 

Огранак 
„Карађорђев трг“ 

Штампач  1 

Огранак 
„М. И. Агапова“ 

Штампач  1 

Огранак 
„Меша Селимовић“ 

Штампач  1 

Змај Јовина 1  
Београдика 

Лаптоп рачунар  1 

Дечjе одељење БГБ 
„Невен“ 

Лаптоп рачунари  10 

Периодика 
Студентски трг 19 

Лаптоп рачунар  1 

БГБ (Одељење за 
програме) 

Лаптоп рачунар  1 

Огранак 
„Филип Вишњић“ 

Лаптоп рачунар  1 

Огранак 
„Доситеј Обрадовић“ 

Лаптоп рачунар  1 

БГБ (Одељење за 
програме) 

Персонални рачунар са 
најновијим софтвером 

4 

Змај Јовина 1 
Београдика 

Персонални рачунари   5 
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Дечjе одељење БГБ 
„Невен“ 

Рачунари   2 

Огранак 
„Бора Станковић“ 

Рачунар  3 

Огранак 
„Вељко Петровић“ 

Рачунар  1 

Огранак „Карађорђе“  Рачунар  1 

Огранак 
„Филип Вишњић“ 

Рачунар  8 

Огранак 
„Доситеј Обрадовић“ 

Рачунар  3 

Огранак „Милорад 
Панић Суреп“ 

Рачунар  2 

Огранак 
„Јован Јовановић Змај“ 

Рачунар  1 

Централна библиотека 
„Петар Кочић“ 

Рачунар  2 

Огранак 
„ Слободан Марковић“ 

Рачунар  1 

Огранак 
„Лаза Лазаревић“ 

Рачунар  1 

Дечје одељење (Земун)  Рачунар  1 

Огранак 
„Карађорђев трг“ 

Рачунар  1 

Огранак 
„Исидора Секулић“ 

Ресник 
Рачунар  1 

Огранак 
„Милош Црњански“ 
Стара Раковица 

Рачунар  1 

Огранак „Земун Поље“  Рачунар  1 

Огранак „Добановци“  Рачунар  1 

Централна библиотека 
„Вук Караџић“ (НБгд) 

Рачунар  2 

Огранак „Сава“  Рачунар  1 

Огранак „Меша 
Селимовић“ 

Рачунар  1 

Огранак „Милорад Панић 
Суреп“ 

Рачунар  2 

Огранак „М. И. Агапова“  Рачунар  1 

Централна библиотека 
„Деспот С. Лазаревић“ 

(Младеновац) 
Рачунар  2 

Централна библиотека 
„Милован Видаковић“ 

(Сопот) 
Рачунар за интернет читаоницу  5 

Огранак у Раљи  Рачунар  1 

Огранак у Рогачи  Рачунар  1 

Дечје одељење (Земун)  Монитор  1 

Огранак „Земун Поље“  Монитор   1 
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Огранак „Добановци“  Монитор   1 

Центална библиотека 
„Милован Видаковић“ 

(Сопот) 
Монитор   5 

Огранак у Раљи  Монитор   1 

Огранак у Рогачи  Монитор   1 

Огранак у 
М. Пожаревцу 

Видео пројектор  1 

Змај Јовина 1  
Београдика 

Екстерни хард диск, капацитет 1 ТВ  2 

Периодика 
Студентски трг 19 

Ручни скенер  1 

Змај Јовина 1  
Београдика 

Ручни скенер  1 

Змај Јовина 1  
Београдика 

Скенер A4  2 

Дечjе одељење БГБ 
„Невен“ 

Скенер   1 

Дечjе одељење БГБ 
„Невен“ 

3Д оловке  5 

Дечjе одељење БГБ 
„Невен“ 

Mindstorms робот  3 

Дечjе одељење БГБ 
„Невен“ 

WeDo робот  3 

Дечjе одељење БГБ 
„Невен“ 

EggBot Pro  1 

Дечjе одељење БГБ 
„Невен“ 

Резервни делови за Лего сетове  4 

Дечjе одељење БГБ 
„Невен“ 

ЛЦД телевизор  1 

Централна библиотека 
„Свети Сава“ (Земун) 

Постављање рутера за wi‐fi 
за читаоце и остале кориснике библиотеке 

1 

Периодика 
Студентски трг 19 

Мали, на рамену носиви, 
усисивач за одржавање фонда и полица 

1 

Змај Јовина 1  
Београдика 

Усисивач снадбевен одговарајућим 
филтерима (Правилник о мерама техничке 
заштите старе и ретке библиотечке грађе / 

Сл. гласник РС бр. 22/13, чл. 5) 

1 

Огранак „Батајница“  Усисивач  1 

Огранак „Горњи град“  Усисивач  1 

Огранак „Земун Поље“  Усисивач  1 

Огранак „Сурчин“  Усисивач  1 

Огранак „Добановци“  Усисивач  1 

Централно одељење 
„Свети Сава“ Земун 

Усисивач  1 

Огранак „Нови град“  Усисивач  1 

Огранак 
„Карађорђев трг“ 

Усисивач  1 

Огранак 
„Доситеј Обрадовић“ 

Клима‐уређај  2 
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Огранак 
„Филип Вишњић“ 

Клима‐уређај  1 

Огранак 
„Карађорђе“ 

Клима‐уређај  1 

Огранак у Рушњу  Клима‐уређај  1 

Огранак „Ђура Јакшић“ 
Железник 

Клима‐уређај  2 

Централна библиотека 
„Лаза Костић“ Чукарица 

Клима‐уређај  1 

Централна библиотека 
„Јован Дучић“ 

Клима‐уређај  1 

Централна библиотека 
„Вук Караџић“ (НБгд) 

Клима‐уређај  2 

Централна библиотека 
„Деспот С. Лазаревић“ 

(Младеновац) 
Клима‐уређај  2 

Огранак „Бежанија“  Клима‐уређај  1 

Огранак 
„Станислав Винавер“ 

Клима‐уређај  1 

Централна библиотека 
„Јован Дучић“ 

Музичка мини линија  1 

Огранак у Вранићу  Музичка мини линија  1 

Централна библиотека 
„Илија Гарашанин“ Гроцка 

Фотокопир апарат  1 

 

 

 

 

Локацијa  Намештај  Количина 

Огранак „Сава“  Натпис: Библиотека  1  

Периодика 
Студентски трг 19 

6 дужних метара металних 
полица (димензија ширине 
1 m, висине 2 m и „дубине“ 

35 сm) 

6 ком. по 
метру 
дужине 

Дечје одељење БГБ 
„Чика Јова Змај“ 

Нове полице за књиге  4 

Огранак „Карађорђе“  Полице  20  

Огранци збирно 
(Звездара) 

Полице за књиге  230 m 

Централна библиотека 
„Вук Караџић“ (НБгд) 

Полице за књиге (изглед и 
величина прилагођени слободном 

простору) 
1000 m 

Огранак „Фонтана“  Двострана полица за књиге  2  

Огранак „Сава“  Двострана полица за књиге  1  

Огранак „Бежанија“  Нижа полица за сликовнице  1  
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Централна библиотека 
„Деспот С. Лазаревић“ 

(Младеновац) 
Полице за књиге  10 m  

Огранак „Нови град“ 
Полице за књиге, 

једностране 
70 m 

Огранак „Нова Галеника“  Једностране полице  14 m 

Огранак „Земун Поље“  Једностране металне полице  20 m 

Огранак „Сурчин“ 
Полице металне или дрвене 

једностране 
360 m 

Огранак „Карађорђе“  Пулт  1  

Огранак 
„Перо Слијепчевић“ 

Пулт  1  

Огранак „Меша 
Селимовић“ 

Пулт  1  

Централна библиотека 
„Деспот С. Лазаревић“ 

(Младеновац) 
Пулт  1  

Централна библиотека 
„Свети Сава“ (Земун) 

Пулт у Одељењу за рад са 
одраслим корисницима 

1  

Огранак 
„Карађорђев трг“ 

Радни сто/пулт  1  

Огранак „Земун Поље“  Пулт  1  

Огранак „Сурчин“  Пулт  1  

Огранак „Бора 
Станковић“ 

Радни сто  1  

Централна 
библиотека„Деспот С. 

Лазаревић“  
(Младеновац) 

Радни сто  3  

Огранци збирно ‐ 
Звездара 

Читаонички столови за 6 особа  2  

Огранак „Сурчин“  Читаонички сто са 4 места  1 

Дечjе одељење БГБ 
„Невен“ 

Канцеларијска столица  1  

Змај Јовина 1  
Београдика 

Канцеларијске столице са 
подешавањем висине 

5 

Периодика 
Студентски трг 19 

Ергономскe столицe за 
запослене 

6  

Огранак „Карађорђе“  Канцеларијска столица  2  

Огранак 
„Веселин Маслеша“ 

Канцеларијска столица  1  

Огранак 
„Јован Јовановић Змај“ 

Канцеларијска столица  2  

Огранци збирно ‐ 
Звездара 

Столице  12  

Огранци збирно ‐ 
Звездара 

Столице склопиве  20  

Централна библиотека 
„Лаза Костић“ Чукарица 

Столице, тапациране  20  

Централна библиотека 
„Лаза Костић“ Чукарица 

Дактило столице, са 
точкићима 

6  
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Централна библиотека 
„Миодраг Булатовић“ 

Дактило столица  3  

Огранак „Исидора 
Секулић“ Ресник 

Дактило столица  1  

Огранак „Милош 
Црњански“ Стара 

Раковица 
Дактило столица  2  

Централна библиотека 
„Вук Караџић“ (НБгд) 

Дактило столица  3  

Огранак „М. И. Агапова“  Дактило столица  1  

Огранак „Перо 
Слијепчевић“ 

Дактило столица  1  

Огранак 
„Меша Селимовић“ 

Дактило столица  1  

Огранак „М. И. Агапова“  Столице за читаоце  4  

Централна библиотека 
„Милован Видаковић“ 

(Сопот) 
Столице за читаоце  2  

Огранак у Раљи  Столице за читаоце  11  

Огранак у 
М. Пожаревцу 

Столице за читаоце  5  

Централна библиотека 
„Јован Дучић“ 

Дактило столица  4  

Огранак у Вранићу  Дактило столица  2  

Огранак у Вранићу  Конференцијска столица  10  

Огранак „Сурчин“  Столице  6 

Централна библиотека 
(Земун) 

Канцеларијска фотеља за 
библиотекара 

6  

Дечје одељење (Земун) 
Канцеларијска фотеља за 

библиотекара 
2 

Огранак „Нови град“ 
Канцеларијска фотеља за 

библиотекара 
1  

Огранак 
„Карађорђев трг“ 

Канцеларијска фотеља за 
библиотекара 

1  

Огранак „Нова Галеника“ 
Канцеларијска фотеља за 

библиотекара 
1  

Огранак „Земун Поље“ 
Канцеларијска фотеља за 

библиотекара 
1  

Дечје одељење (Земун) 
Јастуци од синтетичких материјала на 

којима би могла да седе деца која долазе у 
библиотеку 

30  

Змај Јовина 1  
Београдика 

Подна лампа  5 

Централна библиотека 
„Лаза Костић“ Чукарица 

Радне лампе 
(за читалачке столове) 

15  

Централна библиотека 
„Вук Караџић“ (Звездара) 

Сталак за брошуре и новине  2  

Огранак 
„Блажо Шћепановић“ 

Сталак за брошуре и новине  2  

Огранак 
„Драгиша Витошевић“ 

Сталак за брошуре и новине  1  
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Огранак 
„Станислав Винавер“ 

Сталак за брошуре и новине,  1  

Огранци збирно ‐ 
Звездара 

Витрине за књиге  4  

Огранак „М. И. Агапова“  Ротирајући сталак за нове публикације  1  

Централна библиотека 
„Милован Видаковић“  

(Сопот) 
Ротирајући сталак за нове публикације  2  

Огранак у Раљи  Ротирајући сталак за нове публикације  1  

Огранак у Рогачи  Ротирајући сталак за нове публикације  1  

Огранак у 
М.Пожаревцу 

Ротирајући сталак за нове публикације  1  

Централна библиотека 
„Свети Сава“ (Земун) 

Кружни сталак за излагање књига и 
часописа 

2  

Огранак „Сурчин“ 
Кружни сталак за излагање књига и 

часописа 
1  

Огранак „Земун Поље“  Кружни сталак за излагање књига  1  

Дечје одељење (Земун)  Кружни сталак за излагање књига  1  

Огранак „Нови град“ 
Кружни сталак за излагање књига и 

часописа 
1  

Периодика 
Студентски трг 19 

Подне облоге‐ ламинат  150 m 

Библиотека „Доситеј 
Обрадовић“ 

Подне облоге  60 m
2
 

Огранак „Карађорђе“  Линолеум за половину библиотеке  20 m
2
 

Дечје одељење БГБ 
„Чика Јова Змај“ 

Замена итисона  50 m 

Дечје одељење (Земун)  Замена постојећих итисона  2  

Дечје одељење (Земун) 
Замена постојеће итисон 

стазе 5/1 m2 
1  

Централна библиотека 
„Свети Сава“ (Земун) 

Итисон стаза 5/1 m2  2  

Огранак „Нови град“  Итисон 3/5 m2  2  

Читаоница 
Централна библиотека 

(Земун) 

Замена постојећих итисона различитих 
димензија 

4  

Огранак „Сурчин“  Итисон 3/4 m2  2  

Централна библиотека 
„Свети Сава“ (Земун) 

Тепих 3/2 m2  3  

Огранак „Нова Галеника“  Итисон 2/3 m2  1  

Периодика 
Студентски трг 19 

Табле плексигласа за 
изложбе 

10  

Периодика 
Студентски трг 19 

Шина за изложбе  1  

Централна библиотека 
„Вук Караџић“ НБгд 

Самостојећи изложбени 
пано 

1  

Огранак „Фонтана“  Изложбени пано  2 m 

Огранак 
„Карађорђев трг“ 

Тенда изнад излога 4/2 m2  1 

Библиотека „Доситеј 
Обрадовић“ 

Прозори  30 m2 
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Централна библиотека 
„Вук Караџић“ НБгд 

Међаши  4000  

Змај Јовина 1  
Београдика 

Метални међаши  100  

Огранак „М. И. Агапова“  Метални граничници  50  

Огранак 
„Перо Слијепчевић“ 

Решетке на прозору  8  

Огранак „Бежанија“  Решетке на прозору  2  

Огранак 
„Меша Селимовић“ 

Решетке на прозору  8  

Централна библиотека 
„Свети Сава“ (Земун) 

Замена оштећених 
венецијанера на кровним прозорима 

12 

Огранак „Нова Галеника“  Венецијанери за 4 прозора  Око 40 m2 

Огранак „Нови град“  Тракасте завесе за прозоре  Око 25 m2 

Змај Јовина 1  
Београдика 

Роло ормарић са фиокама  4 

Змај Јовина 1  
Београдика 

Ормарић са фиокама, 
са кључем 

4 

Централна библиотека 
„Деспот С. Лазаревић“ 

(Младеновац) 
Ормани за документацију  3  

Централна библиотека 
„Деспот С. Лазаревић“ 

(Младеновац) 
Ормани за референсну збирку  3  

Централна библиотека 
„Деспот С. Лазаревић“  

(Младеновац) 
Ормани за завичајни фонд  3  

 


