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УВОДНА РИЈЕЧ 

 

Народна и универзитетска  библиотека Републике Српске је у 2018. години усмјерила 
своје активности  на велики јубилеј „150 година од  оснивања Српске читаонице у Бањој 
Луци“. У том смислу реализована је велика изложба са пригодним каталогом  „На 
темељима Српске читаонице“, постављена спомен плоча, урађена монографија и зборник. 

Уз премјештање фондова из Дјечије библиотеке Борик, формирања фондова за библиобус, 
формирања депозитног фонда у новом простору склоништа, проведени  су  курсеви 

COBISS  који су имали за циљ обуке библиотекара из Републике Српске и стицање 
лиценци за каталогизацију, фонд и позајмицу. Тренутно се у систему налази 34 
библиотеке,  а лиценцу посједује око 100  библиотекара. 

Представљање Народне и универзитетске библиотеке у Санкт Петербургу и то у Градској 
библиотеци „В.В. Мајаковски“ је руској читалачкој публици донијело  Петра Кочића у 
новом свјетлу  као пет приповиједака у стрипу „Стриповијетке“ на руском и српском 
језику,  у виду публикације и изложбе. На овај начин отворени су нови путеви  сарадње 
који ће у 2019. бити реализовани представљањем два писца из Републике Српске у 
Градској библиотеци Санкт Петербурга. 

Поред текућих стручних послова крајем године је започето неколико значајних пројеката 
финансираних из Програма јавних инвестиција  Владе Републике Српске, а за 
приоритетне пројекте у култури. Завршетак пројеката који су у вези са опремањем 
студијских и научних читаоница, одјељења за конзервацију папира  и меморијалне собе 
Петра Кочића, биће реализовани до краја  2019. године. 

Стручна помоћ и подршка у раду библиотека Републике Српске, имплементација 
библиотечко-информациног система, рад са издавачима, сервиси за научну заједницу, рад 
са корисницима, чување прикупљање заштита и обрада те давање на коришћење 
публикација, изградња националног фонда, чување језика и писма јесу приоритетни 
задаци нас библиотекара. 

Година која је пред нама  је година која ће засигурно за Библиотеку бити кључна јер 
реализацијом планираних пројеката наша установа ће постати водећа у региону. 

 

                                                                                                                    ДИРЕКТОР  

                                                                                                           Љиља Петровић Зечић 
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ОРГАНИЗАЦИЈА ЈУ НУБ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

Основне организационе јединице Библиотеке су: 

– Матична јединица, 
– Национална јединица, 
– Универзитетска јединица, 
– Градска јединица, 
– Заједничке службе. 

Радници ЈУ НУБ Републике Српске: 

1. ЉИЉА ПЕТРОВИЋ ЗЕЧИЋ, директор  
2. ЉИЉАНА БАБИЋ, секретар 

3. ТАТЈАНА ДУНОВИЋ, виши библиотекар  
4. БЕРИСЛАВ БЛАГОЈЕВИЋ, библиотекар 

5. БОЈАНА МИЛОШЕВИЋ, библиотекар савјетник  
6. ЖЕЉКА КОМЛЕНИЋ, библиотекар савјетник  
7. БИЉАНА ПАПИЋ, библиотекар савјетник  
8. СРЂАН ЖИВАНОВИЋ, виши библиотекар  
9. ХЕЛЕНА ЛАЈШИЋ, виши библиотекар  
10. САША ЛЕВИ, библиотекар 

11. АЛЕКСАНДАР САША ГРАНДИЋ, виши библиотекар  
12. МИРЕЛА ШАРИЋ, виши библиотекар  
13. ЈЕЛЕНА ЈАЊИЋ, библиотекар савјетник  
14. ТАЊА СТУПАР ТРИФУНОВИЋ, библиотекар 

15. МАРИЈА ПАВЛОВИЋ, библиотекар  
16. АЛЕКСАНДРА ЧВОРОВИЋ, библиотекар  
17. ОРИЈАНА ВУКОВИЋ, библиотекар  
18. АЛЕКСАНДРА РЕНДИЋ, библиотекар  
19. АЛЕКСАНДРА УЛЕТИЛОВИЋ, библиотекар  
20. СЛАЂАНА ДАМЈАНОВИЋ, шеф службе рачуноводства  
21. ДАНКА ДЕЛИЋ, виши библиотекар 

22. ТАТЈАНА МИЉЕВИЋ, библиотекар  
23. РАТКА МАРИЋ, библиотекар 

24. СПОМЕНКА КУЗМАНОВИЋ, виши библиотекар 

25. ИВАНА ЈОВАНИЋ, библиотекар 

26. ВАЊА ШМУЉА, виши библиотекар 

27. ЉУБИЦА МИЛЕКИЋ, виши библиотекар 

28. ОГЊЕНКА САВАНОВИЋ, виши библиотекар 

29. ЈЕЛЕНА ЈОКИЋ, библиотекар 

30. МИЛИЈАНА БОЈИЋ, библиотекар 

31. СОЊА ПРЖУЉ, библиотекар 

32. ГОРАН ТАЛИЈАН, систем администратор 

33. АЛЕКСАНДРА СТОШИЋ, библиотекар 
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34. ДУШИЦА ЛИПОВАЦ, библиотекар 

35. СРЂАН ВОЈВОДИЋ, дизајнер 

36. ДУШАНКА ГАЈИЋ, виши књижничар 

37. МАРА МИЛАКОВИЋ, виши књижничар 

38. ЗОРАН ТРЕБОВАЦ, библиотекар 

39. НАДА ЏЕПИНА, књижничар 

40. БРИГИТА ПЕТКОВИЋ, књижничар 

41. ВЕСЕЉКА КАРАЛИЋ, књижничар 

42. ВЕСНА ЈОВИЋ, библиотекар 

43. ВЕСНА ДИЗДАРЕВИЋ, књижничар 

44. НЕВЕНА МЕЋАВА, књижничар 

45. БРАНИМИРКА ВАСИЋ, књижничар 

46. ИРЕНА СТАНИШИЋ, књижничар 

47. САНДРО ГЛИШИЋ, књижничар 

48. МЛАЂЕНКА ШЕШИЋ, референт за књиговезачке послове 

49. МИЉКА БУНИЋ, књижничарски манипулант  
50. РАНКА ТУБИЋ, референт заштите књижног фонда  
51. РАДОЈКА ИВИЋ, благајник 

52. МИЛЕНА ВРТУНИЋ, архивар 

53. ТАЊА МИЛЕТИЋ, референт протокола и секретарица директора 

54. СТЕВАНИЈА ЧЕГАР, референт за биротехничке послове  
55. СЛАВКО АРАПОВИЋ, референт противпожарне заштите 

56. РАДИВОЈ ТУЦКЕШИЋ, портир 

57. ВЕЛИМИР РАЧИЋ, портир 

58. НАДА ЛАЗИЋ, радник на телефонској централи  
59. НАДА СТАНКОВИЋ, радник службе одржавања  
60. РАЈКА МАКСИМОВИЋ, радник службе одржавања 

61. МИЛОМИРКА КНЕЖЕВИЋ, радник службе одржавања 

ДОКТОР НАУКА .............................................................. 3 

МАГИСТАР....................................................................... 4 

ВИСОКА СТРУЧНА СПРЕМА.......................................   27 

ВИША СТРУЧНА СПРЕМА........................................... 5 

СРЕДЊАСТРУЧНАСПРЕМА........................................14  

КВ .........................................................................................  3 

ПК..........................................................................................  3 

НК........................................................................................ 2 
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МАТИЧНА ЈЕДИНИЦА 

У оквиру Матичне службе дјелују: 

 Служба за матичне послове,  
 Служба за набавку и обраду библиотечке грађе,  
 Служба за обраду библиотечке грађе. 

 

СЛУЖБА ЗА МАТИЧНЕ ПОСЛОВЕ 

 

Матична служба ЈУ Народне и универзитетске библиотеке Републике Српске своју 
матичну дјелатност обавља над јавним, универзитетским, школским и специјалним 
библиотекама Републике Српске.   

СЛУЖБУ ЗА МАТИЧНЕ ПОСЛОВЕ чине сљедећа одјељења: 
 Одјељење за развој и унапређење библиотекарства, 
 Одјељење за матичне послове Републике Српске, 
 Одјељење за матичне послове регије Бања Лука, 
 ВИБ РС Центар. 

 

Кадрови:  

– магистар......................... 2 извршиоца 

– ВСС ................................. 2 извршиоца  

Реализација: 
 

Рад на стварању јединственог библиотечко-информационог система у Републици Српској 

Током 2018. настављен је рад на стварању јединственог библиотечко-

информационог система COBISS у Републици Српској. Стицањем лиценци, 

каталогизатори у библиотекама које су постале чланице система укључили су се у систем 
узајамне каталогизације и изградњу узајамног каталога библиотека у Српској.  

Приоритет у раду била је контрола библиографских записа који улазе у узајамну 
базу COBIB.RS и усаглашавање обраде на нивоу цијелог система, те повећање броја 
записа у узајамном каталогу и локалним каталозима библиотека чланица.  

Одржани су курсеви COBISS3/Каталогизација – напредни, COBISS3/Фонд и 
COBISS3//Позајмица, након којих су предавачи за фонд и позајмицу добили лиценце за 
самостално вођење курсева.  
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Сви послови око стицања лиценци кандидата урађени су у складу са „Правилником 
о издавању лиценци за узајамну каталогизацију“. 

 

Вођење Централног регистра библиотека 

У Централни регистар библиотека, који води ЈУ НУБ РС уписана је Народна и 
универзитетска библиотека Републике Српске, 49 народних библиотека, три библиотеке у 
саставу и једна факултетска библиотека.  

Од библиотека је затражено да, уколико је дошло до измјене документације, за 
Централни регистар пошаљу нове документе. Током 2018. године, једна народна 
библиотека доставила је нови статут, а осам библиотека рјешење о именовању директора.  

На основу прикупљених документа унесене су измјене у Централни регистар 
библиотека и у штампаној и у електронској форми. 

Вођење Матичног регистра библиотека 

У оквиру матичних функција за регију, ЈУ Народна и универзитетска библиотека 
Републике Српске води Матични регистар библиотека и у овај регистар су уписане: 
Народна и универзитетска библиотека Републике Српске и свих 10 јавних библиотека са 
подручја матичности и једна библиотека у саставу.  

До краја децембра 2018. године достављена су два рјешење о именовању директора 
јавних библиотека.  

На основу прикупљених документа унесене су измјене у Матични регистар 
библиотека и у штампаној и у електронској форми. 

 

Надзор над стручним радом библиотека 

У току 2018. године извршен је надзор над стручним радом сљедећих библиотека: 

1. Институт за генетичке ресурсе, Бања Лука, 
2. Матична библиотека Источно Сарајево, 
3. Народна библиотека Добој, 
4. Народна библиотека „Филип Вишњић“, Бијељина. 
Након обављених надзора израђени су записници који су достављени надлежним 

институцијама. 

Праћење и проучавање стања и потреба дјелатности 

Прикупљено је 50 попуњених анкета о библиотечком пословању за народне 

библиотеке Републике Српске и 32 анкете о пословању факултетских библиотека. 
Примљени подаци су унијети и обрађени, те на основу њих урађене су двије анализе: 
„Анализа рада народних библиотека Републике Српске за 2017. годину“ и „Анализа рада 
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факултетских библиотека Универзитета у Бањој Луци и Универзитета у Источном 
Сарајеву за 2017. годину“.  

Прикупљена је докуметација о раду јавних библиотека и то десет извјештаја о раду 
библиотека за 2017. годину, осам програма или планова рада за 2018. годину. Матична 
служба је примила два извјештаја о раду матичних служби од матичних библиотека 
Републике Српске и једну Анализу рада школских библиотека на подручју матичности 
Народне библиотеке Добој. 

Матична служба примила је и записнике о обављеном надзору над стручним радом 
народних и школских библиотека, са два матична подручја (Добој и Бијељина). 
 

Пружање стручне помоћи библиотекама 

Непосредна и редовна помоћ у стручном раду пружа се библиотекама на њихову 
иницијативу у вези са организацијом пословања,смјештаја фонда, стручног рада на 
набавци,обради, заштити, ревизији и давању на коришћење библиотечке грађе.  

Током 2018. године стручна помоћ библиотекарима пружена је више пута. 
Наставило се са пружењем помоћи Библиотеци Епархије бањалучке, у вези са 
инвентарисањем и библиографском обрадом грађе у програму Публико 2004. 

Током 2018. године стручна помоћ пружена је Народној библиотеци „Данило Киш“ 
из Теслића, у вези са радом у систему COBISS3.  

Библиотекару матичне библиотеке из Бијељине, стручна помоћ пружена је у вези 
са матичним пословима.  

Кандидатима који су се припремали за полагање стручног испита из библиотечке 
дјелатности у прољећном року пружена је стручна помоћ у виду обезбјеђивања стручне 
литературе и пружена стручна помоћ при изради писмених радова или спремању испита. 

Остале активности 

1. Завршени су послови око рeвизије фонда Завичајне збирке и ревизије фонда  
2. У оквиру акције уноса „старог фонда“ (формат IV), у COBISS3, руководилац 

Матичне службе Татјана Дуновић, током 2018. преузела је 124 књиге овог формата 
које су обрађене (редиговани библиографски записи, унијета поља за смјештај 
грађе и инвентарисање, налијепљене наљепнице) и врађене на одјељење. 
 

Учешће на стручним скуповима и семинарима 

1. На стручном семинару „С корисницима, за кориснике – необавезно, неуобичајно  
иновативно“, који је одржан од 26. до 27. априла 2018. године у Требињу, 
руководилац Матичне службе Татјана Дуновић презентовала је рад 
„Информациона улога библиотечких каталога у факултетским библиотекама“. 
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2. На семинару који је организовала Народна библиотека „Ћирило и Методије“ из 
Приједора, за своју матичну регију, руководилац Матичне службе, презентовала је 

рад: „Обрада некњижне грађе : библиографска, предметна, садржинска“.  

 

ВИБ РС ЦЕНТАР 

У ВИБРС Центру, у 2018. години, најважније активности су се одвијале у 
сљедећимсегментима: 

Укључивања библиотека у систем COBISS.RS. Након извјесног периода застоја у процесу 
укључивања библиотека у систем COBISS.RS због финансијских потешкоћа, у другој 
половини 2018. године тај процес је настављен, а посебно интензивиран у току акције 
бесплатног учлањења до краја 2018. године, коју су промовисали колеге из IZUM-а.У 
2018. години у систем COBISS.RS укључено је укупно 5 (пет) библиотека, а већ 
почетком 2019. укључене су још 3 (три) библиотеке. Тренутно, укупан број библиотека 
укључених у систем COBISS.RS је 27 (двадесет седам). Започети процес инсталације 
наставља се утврђеним редослиједом библиотека и у 2019. години. Према 
информацији достављеној из IZUM-а, акција бесплатног учлањења библиотека 
продужиће се и у 2019. години, што ће у великој мјери повољно утицати на убрзање те 
активности и отклањање препрека за укључивање библиотека у систем COBISS.RS. 
 

Инсталација нових сегмента програмске опреме COBISS3 у систему COBISS.RS и у 
појединим библиотекама. У 2018. години, сегмент аутоматизована „Позајмица“ 

инсталиран је у једној библиотеци (МБИС - Матична библиотека Источно Сарајево) а 
у фази инсталације су још двије библиотеке. Такође, сегмент „Инвентар“,тј. 
аутоматизовано извођење инвентара, у Одјељењу „Старчевица“ (НУБРС) завршен је 
успјешно. Увођење сваког новог сегмента у некој библиотеци подразумијевало је и 
израду записника – Записника о позајмици и његово усклађивање са Записником о 
фонду библиотеке, Записника о извођењу инвентара и др. припремну документацију. 
У 2018. години обављене су и све припремне радње за пуштање у рад потпуно нових 
апликација, односно сервиса: COBISS+ иmCOBISS. Ти сервиси су тренутно у 
експерименталној фази примјене у систему COBISS.RS . 

 

COBISS.РСОбразовање - извођење COBISS курсева, оспособљавање инструктора из 
НУБРС, припрема и вођење документације о курсевима и полазницима који се 

оспособљавају за рад у систему COBISS3. У 2018. години одржана су 3 (три) курса и 
додијељено укупно 45 различитих лиценци за рад у систему COBISS3. Такође, 
предавачима из НУБРС, који су се у 2018. години оспособљавали за извођење 
појединих COBISS курсева, додијељене су двије лиценце за извођење курса, а у фази 
припреме за добијање лиценце је још један инструктор (за напредни курс). У ВИБРС 
центру у 2018. години одржани су сљедећи курсеви: 
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 Курс „Употреба програмске опреме COBISS3 /Каталогизација – напредни“(трајање 
пет дана. На Курсу је учествовало 15 (петнаест)библиотекара; 

 

 Курс „Употреба програмске опреме COBISS3 /Преузимање записа и фонд“(трајање 
три дана). На Курсу је учествовало 10 (десет) библиотекара. Истовремено, 
успјешно је обављено и полагање инструктора, тј. лиценцирање за извођење курса 

COBISS3/ Преузимање записа и фонд. 
 

 Курс „Употреба програмске опреме COBISS3 /Позајмица“ (трајање три дана). На 
Курсу је учествовало 10 (десет) библиотекара. Истовремено, успјешно је обављено 
и полагање инструктора, тј. лиценцирање за извођење курса COBISS3/ Позајмица. 

 

 Два библиотекара из НУБРС похађала су курс„Употреба програмске опреме 

COBISS3 /Набавка“ у Народној библиотеци Србије у Београду. 
 

У ВИБРС центру издато је укупно 45 нових лиценци/дозвола за рад у систему COBISS3, и 
то: 
 

 15 Дозвола B1(привилегија за узајамну каталогизацију саставних дијелова), 
 15 Дозвола B2 (привилегија за узајамну каталогизацијуконтинуираних извора), 
 15 Дозвола C (привилегија за узајамну каталогизацију некњижне грађе), 

 

   Након успјешног оспособљавања и полагања за предаваче-инструкторе из НУБРС,  IZUM 

је додијелио 2 (двије) лиценце, и то: 

 1 лиценцу за извођење курса COBISS3 /Преузимање записа и фонд, и 

 1 лиценцу за извођење курса COBISS3 /Позајмица. 
 

Вођење портала Образовање COBISS.RS(e-регистрација заполазникe курсева, електронске 
пријаве на курсеве, израда е-образаца, захтјева за лиценце, захтјева за корисничко име,  
додјељивање привилегија за рад за нове кориснике система, вођење архиве 
корисничких имена и лиценци и др.).  На основу завршених курсева и стечених 
дозвола у 2018. години – за све полазнике уписане су дозволе у мапу корисника у 
Централном регистру и одобрене им одговарајуће привилегије за рад на порталу 
Образовање.  

 

Вођење архиве e-докумената. Вршено је постављањескениране документације о 
библиотекама, курсевима, полазницима, корисницима система и активностима на 
одговарајући директоријум система COBISS.RS, према редослиједу активности. 
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Одговори на захтјеве за помоћ корисницима система COBISS.RS. Током 2018. године 
ВИБРС центру упућено је око 4.250 различитих захтјева корисника Система за помоћ  
(у просјеку око 15 захтјева дневно). Најзначајнија помоћ библиотекама, односно 
корисницима система односила се на: израду и инсталацију локалних шифрарника, 
поставку нумератора у фонду); захтјеве за измјену важећих Записника о фонду - 

додавање или измјену ознака подлокација усљед формирања нових колекција или 
прегруписавања фонда; разрјешавање нејасноћа и проблема у раду; системске 
исправке већег броја записа у појединим локалним базама због грешака у раду или 
неразумијевања начина функционисања појединих сегмената система и др. 

 

Стални контактна релацији  IZUM – ВИБРС Центар (припрема разних врста докумената 
на захтјев IZUM–а (са специфичностима система COBISS.RS), као и слање IZUM–у 
разних врста упита библиотекара из система COBISS.RS. 

 

У 2018. годин, у новембру мјесецу, у Марибору је одржана је и Конференција „COBISS 

2018“, што је подразумијевало и бројне активности везане за припреме и одлазак на 
Конференцију. 

СЛУЖБА ЗА НАБАВКУ И ОБРАДУ БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ 

 

У оквиру ове службе дјелују:  

– Одјељење за међународну и међубиблиотечку размјену, 
– Одјељење за чување и заштиту библиотечке грађе, 

– Одјељење каталогизације и класификације, 
– Одјељење каталога. 

 

Кадрови: 

ВСС  ......................... 6 извршилаца 

ССС......................... 5 извршилаца 

Текући послови: 

Реализовано: 
 

Набавка библиотечке грађе вршила се континуирано током цијеле године: 
 Куповина: 294 примјерка 

 Обавезни примјерак: 2.188 примјерака 

 Поклон: 4.182 примјерка  
 Размјена: 9.740 примјерака 

   Од тога: 
 Монографских публикација: 16.404 примјерка  
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 Магистарских радова: 5 примјерака 

 Докторских дисертација: 55 примјерака 

 Књига на страним језицима: 309 примјерака 

 Некњижне грађе: 226 примјерака 

 

Укупно: 16.999 примјерака библиотечке грађе 

 

Дистрибуција обавезног примјерка 

 Према Закону о обавезном примјерку у току 2018. године укупно је достављено 
8.845 примјерака библиотечке грађе. 
 За Народну и универзитетску библиотеку Републике Српске је издвојено 2.188 
примјерака, док је остатак грађе 6.657 прослијеђен другим библиотекама (Београд, Нови 
Сад, Бијељина, Добој, Приједор, Источно Сарајево, Фоча, Требиње и Зворник). 
 

Поклон 

   Поклоњено је 2.560 примјерака монографских публикација. 
 

Служба за обраду библиотечке грађе 

 

Физичка обрада библиотечке грађе: 
 Повез: 337 књига 

 Паковање обавезног примјерка: 8.035 књига 

 Паковање поклона: 4.165 књига 

 Печатирање: 10.354 књиге 

 Списак инвентарних бројева за ИПО одјељење: 4.494 књиге 

 Куцање карти књига за одјељења Завичајне збирке, Униката и Француске 
читаонице: 3.633 картице 

 

Стручна обрада библиотечке грађе 

 

Библиотечка обрада монографских публикација одвија се кроз два усклађена процеса: 
текућу обраду новоприспјеле грађе и ретроспективни унос старог фонда у електронски 
каталог. У раду се користи програмска опрема COBISS (Кооперативни онлајн 
библиографски систем и сервиси) и на тај начин се учествује у изградњи система узајамне 
каталогизације примјењујући савремене свјетске стандарде. 
 

 У узајамној библиографско-каталошкој бази података (COBIB.RS) тренутно је 
укупно 201 642 библиографска записа. 
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 У локалној библиографско-каталошкој бази података (NUB.RS) укупан број 
библиографских записа је 139 801. 

 Број обрађених публикација у бази података Народне и универзитетске библиотеке 
Републике Српске у 2018. годиниизноси 17.397 записа. 

 Примјерака: 11.671 

 Наслова: 5.726 

 ЦИП – каталогизација у публикацији: 1.174 записа 

 Аналитичка обрада чланака у зборницима монографских публикација: 26 записа 

 Стари фонд: 8.311 записа 

 Укупно редиговано записа од почетка рада на редакцији каталога: 2.426. 

 

 Узимајући у обзир да се ради текућа обрада новоприспјеле грађе упоредо са 
ретроспективним уносом старог фонда у електронски каталог и са малим бројем 
каталогизатора који искључиво раде само послове каталогизације, може се закључити да 
је унос библиотечке грађе у Библиотеци на годишњем нивоу задовољавајући. 

Приоритет у обради представљају публикације  које се достављају путем обавезног 
примјерка као темеља изградње завичајне збирке. Сва грађа која стиже овим путем 
обрађује се одмах по пријему, а ова пракса настоји се задржати и у наредној години. 

 

НАЦИОНАЛНА ЈЕДИНИЦА 

У оквиру ове јединице дјелују: 

– Библиографско-археографско одјељење, 

– Завичајно и одјељење посебних фондова, 

– Одјељење  ISBN/ISMN агенције Републике Српске. 

 

БИБЛИОГРАФСКО-АРХЕОГРАФСКО ОДЈЕЉЕЊЕ 

Кадрови: 

Доктор наука  ............................................ 1 извршилац 

Урађен тематски зборник Српска читаоница у Бањалуци у оквиру Библиотеке Српска  
култура у Босни и Херцеговини и библиографски прилог Пут ка једном каталогу: прилог 
реконструкцији фонда Српске читаонице у Бањалуци. 

У току је редиговање библиографских записа и приређивање текућег броја Библиографије 
Републике Српске за 2017. годину. 
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ЗАВИЧАЈНО И ОДЈЕЉЕЊЕ ПОСЕБНИХ ФОНДОВА 

Кадрови: 

ВСС.... 2 извршиоца 

 Реализовано: 

Завичајно одјељење је у 2018. години запримило 504 нове књиге, а обрађено је и у 
електронски каталог уврштено 212 књига старог фонда.  

Започето је ажурније прикупљање и сортирање некњижне грађе и ситног материјала 
повезаних са завичајним подручјем које покрива ЈУ НУБ РС.  

Током цијеле године одржавани су контакти са издавачима како би се обезбиједило 
континуирано достављање завичајне грађе.  

Истовремено, вршено је преслагивање и сређивање фонда, те утврђивање које 
публикације недостају како би се могло обавити попуњавање завичајне збирке. 

ОДЈЕЉЕЊЕ БИБЛИОТЕКА ЦЈЕЛИНА И ЛЕГАТА  

 Урађена изложба с каталогом  „На темељима Српске читаонице“ (изложба је поред 
поставке у НУБ РС била представљена и на Међународном београдском сајму 
књига) 

 Изложба „На пергаменту душе. Поезија и фреске Светислава Мандића“ поклоњена 
Богословском факултету Универзитета у Источном Сарајеву гдје ће бити стална 
поставка 

 У посљедњем тромјесечју обрада старог фонда 

 Издвојена је стара књига из Легата Д. Ј. Ђоновића, грађа с екслибрисима и 
материјал за публикацију (о старој и ријеткој књизи из овог легата) коју 
припремамо за тај јубилеј 

 Урађени су оквирни планови и прелиминарне припреме за научно-стручни скуп 
„Лична библиотека као портрет човјека и времена“ 

 Имамо прираст од једне јединице, у питању  је легат  Т. Вокијеа (са сигнатуром 
ЛЕГ али смјештајем у Француском институту) 

ISBN/ISMN агенције Републике Српске 

Основни послови и задаци: 

– додјела ISBN бројева за нова издања монографских публикација, 

– додјела ISMN бројева за нова издања штампаних музикалија, 

– регистрација нових издавача, 
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– израда каталогизације у публикацији (CIP). 
 

Кадрови: 

Библиотекар ......................... 1 извршилац 

Реализовано: 

Издавачи Републике Српске у 2018. години 

 укупно 513 регистрованих издавача у ISBN агенцији РС, 17 регистрованих 

издавача у ISMN агенцији РС 

 регистровано 17 нових издавача у ISBN агенцији РС и 2 нова издавача у ISMN 

агенцији РС у 2018. години  

 израђено 1.174 CIP-ова, 83бар кода,  додијељено 1004 нових ISBN бројева и 9 

нових ISMN бројева, урађено 69 измена у CIP-овима 

 

Објављен је Информативни билтенISBN агенције Републике Српске за 2017. годину (бр. 
18). 

Потписан је нови уговор са Међународном ISBN агенцијом. 

Годишњи извештај о раду послат је Међународним ISBN и  ISMN агенцијама. 

Послати су гласачки листићи за избор два директора Међународне ISBN агенције. 

ISBN агенција Републике Српске своје гласове је дала кандидатима из Њемачке и 
Француске. 

Испуњена је анкета која има за циљ да се утврде разлози за неприсуствовање  
међународним ISBN/ISMN састанцима. 

PIID фајлови (подаци о свим регистрованим издавачима у РС), постављени су на сајт 
Међународне ISBN агенције. 

УНИВЕРЗИТЕТСКА ЈЕДИНИЦА 

У оквиру Универзитетске јединице дјелују: 

– Реферално одјељење, 
– Одјељење периодике са читаоницом, 
– Одјељење студијских читаоница, 
– Одјељење страних читаоница. 
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Кадрови: 

Доктор наука .................................  1 извршилац 

Магистар ........................................  2 извршиоца 

Висока стручна спрема .................. 8 извршилаца 

Виша стручна спрема .................... 1 извршилац 

Средња стручна спрема ................. 3 извршиоца 

 

РЕФЕРАЛНО ОДЈЕЉЕЊЕ  

У оквиру Рефералног одјељења дјелују: 

– Научно-информациони центар са DOI агенцијом(Digital Object Identifier)Републике  
Српске, 

– Рачунарско-програмерски центар, 
– Центар за дигитализацију, 

– Одјељење за међубиблиотечку позајмицу. 
 

DOI агенција   

 Додијељено око 1800 DOI бројева 

 Повезано са CrossRef.org–11 000бројева 

 www.crossref.org 

НAУЧНО-ИНФОРМАЦИОНИ ЦЕНТАР 

 

Рачунарско-програмски центар  

 

 Промоције књига, плакати и техничка подршка; 
 Плакати за одјељења библиотеке; 
 Чланска картица за кориснике библиотеке; 
 Руски центар – умрежавање и приступ дигиталним базама Предсједничке 

библиотеке Б. Н. Јељцин; 
 Техничка припрема и подршка за одржавање COBBIS  курсева; 
 Одржавање радионица фотографије и филма у Америчком кутку Бања Лука; 
 Одржавање радионица графичког дизајна у Америчком кутку Бања Лука; 
 Одржавање мрежа и рачунара у НУБ Републике Српске; 
 Припрема материјала за дизајн Монографије поводом 150 година Српских 

читаоница; 
 Наруџбе тонера, штампача, рачунара и остале опреме за потребе библиотеке; 

http://www.crossref.org/
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 Креативни материјал за потребе библиотеке; 
 „Напор Босне и Херцеговине за ослобођење и уједињење“, плакат и техничка 

подршка; 
 Сајам књига у Бањој Луци, промотивни материјал и постављање штанда; 
 Међународни сајам књига у Београду, промотивни материјал; 
 Додијела ДОИ бројева и електронско повезивање чланака; 
 Дизајн и прелом „Зборника Српска читаоница у Бањој Луци“ и техничка припрема 

материјала; 
 Дизајн и прелом каталога „На темељима Српске читаонице“ и техничка припрема 

материјала; 
 Руски центар, дизајн и штампа плаката, позивница, диплома, сертификата, флајера 

итд. за различите манифестације и дешавања; 
 Различите манифестације, техничка подршка; 
 Промоција нових издања Културног центра Новог Сада, плакат и техничка 

подршка; 
 Поетска седмица у НУБРС, плакат и техничка подршка; 
 Европски дан језика, промотивни материјал, мајице и техничка подршка; 
 Франкофонија, промотивни материјал и техничка подршка; 
 Изложба „150 година Српске читаонице“, промотивни материјал, техничка 

подршка; 
 „Стриповјетке по мотивима Петра Кочића“, дизајн и прелом руска и српска верзија; 
 Тургењев изложба, промотивни материјал, постављање изложбе, техничка 

подршка; 
 Изложба „Анатомија заборава“ у Сиднеју, промотивни материјал;  
 Сања Мацура, „Наративни лавиринт“, прелом; 
 Сања Мацура, „У средишту“, прелом; 
 „Зимска чаролија“ - Сајам креативаца, плакат и техничка подршка; 
 Радмила Драгишић, Институт унапријеђене сарадње у функцији „Европеизације“ 

норми међународног права, прелом; 
 „Његујмо српски језик“, припрема и прилагођавање плаката на другачије формате; 
 Скенирање материјала за потребе библиотеке; 
 Платон (Јовић), „Збирка старе и ријетке књиге парохије прњаворске“, дизајн и 

прелом; 
 Изложба „Стриповјетке“, плакати и рекламни материјал; 
 Постављање изложби „Стриповјетке“ и „На темељима Српске читаонице“ на Сајму 

књига у Београду; 
 Дружење са Марчелом, плакат и техничка подршка; 
 Вечери ирске културе, плакат, позивнице, техничка подршка; 
 Изложба „10+ и Месна ведута“, промотивни материјал и техничка подршка; 
 Кочићев збор, промотивни материјал и техничка подршка; 
 Одржавање сајта НУБ Републике Српске и фејсбук странице; 

 Службена путовања. 
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 Информатор за природне науке: укупно три теме. 
 Учешће у организацији Кочићевог збора: присуство на састанцима, 

кореспонденција са учесницима програма, договарање доласка писца Захара 
Прилепина. 

 Учешће у реализацији књижевних програма: По(в)езивање; представљање српско-

руског издања „Стриповијетке“ у Санкт Петербургу; организација и вођење 
промоције „Приче из комшилука“, поетско вече поводом изложбе словеначких 
графичара. 

 Издавачка дјелатност: уреднички посао за Зборник радова са округлог стола „Петар 
Кочић наш савременик“; координатор приликом објављивања Кочићевих дјела у 
стрипу „Стриповијетке“; уреднички посао на изради монографије „150 година од 
Српске читаонице до НУБ РС“, учешће у организацији и промоцији издања НУБ 
РС на Међународном сајму књига у Београду. 

 Изложбе: завршетак изложбе „Фрагменти италијанског насљеђа“; учешће у изради 
и презентацији изложбе „Стриповијетке“ Петра Кочића у Санкт Петербургу, 
Сребреници и Бањој Луци; учешће у постављању и презентацији изложбе графика 
аутора из Новог Места; учешће у постављању и отварању изложбе „Руски 
Европљанин“. 

 Други програми: организација „Вечери ирске културе“; номинација романа за 
Dublin Literary Award; попуњавање садржаја библиотеке за званичан сајт ЕU 
Heritage Days; организација превоза поклоњених књига од проф. Милоша 
Бјеловитића. 

 Пројекти: Испуњавање неопходних образаца за конкурисање са пројектом 
„Поезиофон“ и договарање свих потребних детаља (израда електронике, избор 
дјела, осликавање и др.); консултативно учешће у реализацији почетних фаза 
пројекта „Соба сјећања Петра Кочића“; завршни извјештај Министарству културе и 
информисања Србије за пројекат „150 година од Српске читаонице до НУБ 
Републике   Српске“. 

 Дигитализација: повремено скенирање грађе за завичајну збирку и кориснике; 
избор грађе и координација у вези са дигитализацијом грађе намијењене размјени 
са Државном библиотеком Бориса Јељцина.  

 Комуникација са медијима (писање саопштења), те писање садржаја за сајт 
библиотеке и фејсбук страницу НУБ РС.  

 Писање разних дописа, захвалница и извјештаја.  
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МЕЂУБИБЛИОТЕЧКА ПОЗАЈМИЦА 

У ЗЕМЉИ 

ИЗ ДРУГИХ 
БИБЛ. 

Број приспјелих захтјева 97 

Број реализованих захтјева 91 

ДРУГИМ БИБЛ. 
Број упућених захтјева 16 

Број реализованих захтјева 13 

У 
ИНОСТРАНСТВУ 

ИЗ ДРУГИХ 
БИБЛ. 

Број приспјелих захтјева - 

Број реализованих захтјева - 

ДРУГИМ БИБЛ. 
Број упућених захтјева 78 

Број реализованих захтјева 73 

 

 Укупан број захтјева за МБ позајмицу упућених библиотекама у земљи и 
иностранству je94, a реализовано је 86 позајмица. 

 Укупан број примљених захтјева за МБ позајмицу из библиотека у земљи и 
иностранству је97, a реализован је 91 захтјев. 

 У протеклој 2018. години настављена је успјешна сарадња са свим библиотекама у 
региону и иностранству са којима смо сарађивали претходних година. 

 
ОДЈЕЉЕЊЕ ПЕРИОДИКЕ СА ЧИТАОНИЦАМА 

НАБАВКА ПЕРИОДИЧНИХ ПУБЛИКАЦИЈА 

 Обавезним примјерком РС 5 нових  наслова, 261 годиште, 2.273 примјерка 

 Размјеном (Београд) 1 нови наслов, 33 годишта, 117  примјерака 

 Размјеном (Нови Сад) 0 нових насловa, 29 годишта, 89 примјерака 

 Размјеном (Сарајево) 0 нових наслова, 13 годишта, 26 примјерака 

 Куповином 0 нових наслова, 13 годишта, 1611 примјерака 

 Поклоном  3 нова наслова, 57 годишта,  113 примјерaка 

 

Укупно набављено 9 нових наслова,  406 годишта, 4.229 примјерака 

Пријем и дистрибуција обавезног примјерка 

 Примљено 104 наслова,  261 годиште, 10.442 примјерака 

 За библиотеку остављено 4.229 примјерака 

 Запаковано за дистрибуцију 6.213 примјерака 
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ОБРАДА ПЕРИОДИЧНИХ ПУБЛИКАЦИЈА 

 Инвентарисано У COBISS-y 586 наслова 

 Укупно 6.820 годишта 

 Укупно 26.074 свезака 

 УДК класификација 66  наслова, 2.610 чланака 

 Аналитичка обрада часописа 50 наслова,  1.340 чланака 

 

Укупан број чланака обрађених у COBISS-у  10.561 чланака 

 

КОРИШТЕЊЕ ЧИТАОНИЦЕ ПЕРИОДИКЕ  

Корисника: 603 (од тога 47 дневна чланарина) 

Кориштено часописа173 наслова, 643 броја 

Кориштено новина 379 наслова, 37.249 бројева 

Укупно кориштено 545 наслова,37.892 броја 

Кориштење дигиталних колекција (digital.nub.rs) 

 56 000 посјета страници из БиХ 

 28 000 посјета страници из Србије 

 

 

ОДЈЕЉЕЊЕ СТУДИЈСКИХ ЧИТАОНИЦА 

У оквиру одјељења дјелују:  

– Студијска читаоница  А са рефералном збирком, 

– Студијске читаонице Б иЦ, 

– Научна читаоница. 

Текући послови: 

– издавање књига и информација; 
 

– помоћ у изради стручних и научних радова. 
 

У Студијске читаонице Народне и универзитетске библиотеке Републике Српске 
учлањено је 996 читалаца. Услуге Научне читаонице користило је 13 научних радника. За 
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научни и стручни консултовано је 4.206 књига. Библиотекари- информатори извршили 
су 907 тематских претраживања електронског и лисног каталога, затим узајамни бази  
каталошко-библиографских података, те дигиталних колекција књига и периодике 
доступних библиотеци.  

Настављена је сарадња са установама и институцијама из Србије са циљем  
обогаћивања фонда научним и стручним дјелима. 

Народна и универзитетска библиотека Републике Српске  добила је нови простор 
за смјештај књига у улици Симе Шолаје. У мјесецу августу почео је пренос књига из 
Фонда униката у новодобијени простор. 

У другој половини године започета  јереконструкција Универзитетског одјељења. 
Корисници читаоница добиће нови и за научни рад примјеренији простор. На располагању 
ће имати реновиране читаонице са новим, функционалнијим намјештајем, боље 
освјетљење и адекватнију климатизацију. 

 

ОДЈЕЉЕЊЕ СТРАНИХ ЧИТАОНИЦА 

У оквиру овог одјељења дјелују: 

 Канцеларија Француског института у Босни и Херцеговини, 

 Њемачка читаоница „Томас Ман“, 
 Амерички кутак, 
 Руски центар „Руски мир“. 

 

Основни послови и задаци: 

 курсеви страних језика, 
 преводилачки рад, 
 међународна сарадња, 
 културно просвјетна дјелатност (промоције, изложбе, трибине, књижевне вечери). 

 

Напомена: Поред обављања текућих послова активности страних читаоница су дате у 
Прегледу дешавања  у ЈУ НУБ Републике Српске за 2018. годину. 

Њемачка читаоница „Томас Ман“ 

 Рад са корисницима и претраживање тема из области њемачке књижевности, 
 Радионице школе за њемачки језик Glossa у оквиру Европског дана језика, 
 Реновирање читаонице, слагање и преглед фонда, издвајање литературе која се не 

користи. 
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ГРАДСКА ЈЕДИНИЦА 

У оквиру  Градске јединице дјелују: 

– Информативно-позајмно одјељење, 
– Дјечије одјељење фffБорик, 
– Одјељење Обилићево, 
– Одјељење Старчевица, 
– Одјељење за културно-просвјетну и издавачку дјелатност, 
– Интернет клуб. 

Текући послови: 

– издавање књига и информација за дјецу и одрасле; 

– стручна помоћ при изради научних и стручних радова; 

– одржавање фондова; 

– стручна помоћ корисницима при коришћењу библиотечких сервиса; 

– препорука корисних линкова, контрола и помоћ при коришћењу интернет услуга, 

– организовање изложби, трибина, клубова читалаца, посјета,видео презентација, 
пројекција, књижевних и мизичких вечери, радионица за дјецу и одрасле, јавних 
читања, обиљежавања значајних датума, годишњица и др. 

Кадрови: 

Магистар ............... 1 извршилац 

ВСС........................ 5 извршиоца 

ВШС...................... 3 извршиоца 

ССС........................ 1 извршиоца 

ИНФОРМАТИВНО-ПОЗАЈМНО ОДЈЕЉЕЊЕ 

Реализовано: 

 Након завршене инвентуре (ревизије) Информативно-позајмног одјељења крајем 

2017. године приступило се провјери стварног стања књига које су биле на списку 

за отпис, пошто смо утврдили да се велики број књига са списка ипак налази у 

фонду. Провјеравање  је трајало током цијеле године пошто је било потребно, уз 
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текуће послове, прегледати сваку појединачну књигу по инвентарном броју и 

поредити са списковима. Сви библиотекари запослени на ИПО су укључени у 

посао провјере, као и у посао додјељивања интерне ознаке М2 у Cobiss систем за 

сваку књигу која се налази у приручном магацину. Посао се одвија спорије јер 

захтијева улазак у базу за сваку појединачну књигу; 

 Систематски се наставило са уносом старог фонда  Информативно-позајмног 

одјељења у Cobiss систем, чиме је 9056 књига из приручног магацина унијето  у 

систем. Књиге су сада претраживе за кориснике; 

 Информативно-позајмно одјељење у 2018. години обогатило је свој фонд са 5807 

нових  књига; 

 Укупан фонд Информативно-позајмног одјељења броји 84042 књиге у Cobiss 

систему; 

 Информативно-позајмно одјељење успјешно је наставило рад са корисницима у 

систему Cobiss3/Позајмица; 

 Аутоматска позајмица подразумијева посуђивање, враћање и резервисање грађе, 

продужавање рока за враћање књига, електронско обавјештавање корисника о 

скорашњем истеку рока позајмице, електронско обавјештавање о приспјелој 

резервисаној грађи, исписе опомена као и све врсте статистичких исписа о грађи и 

корисницима; 

 Током године пуштен је у рад још један од сервиса везаних за Cobiss3/Позајмицу. 

Омогућено је свим корисницима да књигама које су посудили, а којима истиче рок 

позајмице, сами могу преко Cobiss/OPAC-a, од својих кућа, продужити рок за 

враћање. Такође је омогућено да сваки корисник има увид у историју свог читања. 

 На информативно-позајмно одјељење у 2018. години уписано је 2.624 корисника 

који су сви аутоматски уписани у Cobiss базу корисника, са свим подацима о 

члановима, и са узимањем података који омогућавају електронска обавјештавања о 

посуђеној, резервисаној, невраћеној грађи, као и о статусу уписа корисника; 

 Од укупног броја уписаних, 915 корисника је уписано први пут у НУБРС; 

 Издато је 56.577 књига корисницима на посудбу; 
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 Услужено је41.659 корисника који су на одјељењу посудили, резервисали или 

вратили грађу; 

 На коричење је издвојено300 књига; 

 Позивани су корисници који дугују књиге; 

 Послана је391 писмена опоменa  аутоматски штампана из Cobiss исписа опомена; 

 Позивани су и обавјештавани корисници да дођу по  резервисану грађу; 

 Одговорено је на 880 мејлова корисника, углавном везано за продужење рока 

враћања за посуђене књиге; 

 На Информативно-позајмном одјељењу два пута мјесечно се одржавају читалачки 

састанци Клуба књиге. На сваком састанку се бирају књиге које се читају и о 

којима се расправља; 

 Свакодневно слагање и уређивање фонда, пружање информација, помоћ при 

одабиру литературе и тражење књига за семинарске, матурске и дипломске радове; 

 Организоване посјете ученика основних и средњих школа са подручја Бањалуке, 

Приједора, Челинца, Котор Вароша, као  и за студенте Универзитета у Бањој Луци 

с циљем њиховог упознавања са радом и понудом Информативно-позајмног 

одјељења; 

 Настављена сарадња са писаним и електронским медијима. 

 

ДЈЕЧИЈEОДЈЕЉЕЊЕ БОРИК 

Дјечија библиотека „Борик“ је у оквиру текућих послова планираних за 2018. 
годину реализовала сљедеће активности кроз упис и евиденцију 421 корисника, имали смо 
преко 5.494 посjетилаца у издаваоници, и преко 1.455 евидентираних посјетилаца у 
читаоници (укупно 6.949), број посјета играоници 494, укупно прочитаних књига је 9.574 

(издаваоница 8.072, читаоница 1.502). Свим посјетиоцима пружене су информације о 
нашим услугама и програмима и упућени су у рад и активности Дјечије библиотеке 
„Борик“. Послови са корисницима око издавања књига и других активности уредно су 
евидентирани кроз дневну и мјесечну статистику и мјесечне извјештаје. 

Осим дјеце основношколског узраста читаоницу су користили и студенти 
Учитељског факултета и просветни радници који су код нас тражили помоћ при изради 
семинарских и дипломских радова, припрема за часове, коришћење уџбеника за основну 
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школу и слично. Дјеци смо помагали при изради тема, реферата и паноа. Информатор је 
обрадио 22 тема. 

Укупни број корисника интернета у  2018. години износио је 522.Информатор је надзирао 
рад дјеце на интернету, препоручивао корисне линкове и давао инструкције за коришћење 
интернета. Упућивали смо студенте, професоре, и научне раднике, којима су биле потребне 
информације гдје могу пронаћи одговарајућу литературу на којем одјељењу НУБРС, те и 
објашњења на који начин могу претраживати библиотечке фондове. 

– Организовање изложби, посјета,  пројекција, књижевних дешавања, радионица за 
дјецу, јавних читања, обиљежавања значајних датума. 

У овом сегменту планираних текућих  послова имали смо јако пуно активности. У току 
године смо имали организоване посјете вртића са кратким предавањем о библиотеци и 
радионицама: „Радост”, „Данило”,„Наташа“, „Школигрица”,„Лана”, три посјете вртића 
„Звјездица” (Центар, Старчевица и мала Старчевица), затим вртић и школа енглеског 
„Anglija”. Имали смо и посјету ученика школе „Змај Јово Јовановић” секција Мали 
библиотекари, за које је организована радионица дружења са писцем, имали смо и посјету 
новинарске секције ОШ „Вук Стефановић Караџић”, посјету ђака из Српца, којима је 
одржано предавање о Дјечијој библиотеци.  Организоване посјете штићеника „Дома Рада 
Врањешевић” у оквиру „Клуба читалаца” су се одвијале континуирано сваких 15 дана. 
Удружење словенаца „Триглав” одржало је предавање у оквиру дана Франца Прешерна, у 
посјети су били ученици ОШ „Бранко Ћопић”. 

Креативне радионице организоване су у дјечијој библиотеци током 2018. у два циклуса и 
то у периоду од марта до краја маја (Радионица за предшколце, Мала школа енглеског језика, 
Мала школа њемачког језика, Упознајмо себе, Драмско-рецитаторска радионица и Школа 
сликања) и од почетка октобра до краја децембра: 

 Бонтон кроз игру- (узраст 4-8 год.), води пјесникиња Тамара Драгић, 
 Забавно читање- (3-7 год.), води библиотекарка Александра Чворовић, 
 Упознајмо себе- (8-15 год.), води психолошки савјетник ТА у едукацији Александра 

Чворовић,  
 Драмско-рецитаторска радионица (школски узраст) води књижевница  

Александра Чворовић,  
 Школа сликања- (школски узраст) води академски сликар Никола Чворовић. 

 

 Преко зимског распуста имали смо Зимски биоскоп у Дјечијој библиотеци, гдје су дјеца 
гледала цртане филмове по свом избору („Балто“, „Авантуре мале Ћихиро“, „Хајди“, „101 

далматинац“, „Мала сирена“, „Гарфилд“, „Емили Жоли“, „Алиса у земљи чуда“...). Имали смо и 
љетње кино („Мој мали пони“, „Украдена принцеза“, „Маза и Луња 2“, „Хотел Трансилванија“, 

„Изгубљена оловка“, „Руфус 2“, „Чича мича несрећна је прича“, „Играчке“, „Коко и велика тајна“, 

„Мачке из високог друштва“, „Плес малог пингвина“...). 

Организовали смо двије приредбе/забаве/маскенбале са дјецом која похађају наше 
креативне радионице, да бисмо родитељима и медијима приказали резултате нашег рада 
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(традиционално се одржавају крајем школске године  и пред Нову годину). Дјеца из драмско-

рецитаторске радионице припремила су три представе које су изведене на приредбама: “Звезда 
Фифи” у прољетњем циклусу радионица (1. јуна); а „Несрећна Кафина“ и „Маслина и Бумбаров 
лет“ на крају јесењег циклуса (27. децембра).  

 

ОДЈЕЉЕЊЕ „ОБИЛИЋЕВО“ 

 Редовне посјете Дому пензионера; 

 Редовно одржавaње Facebook странице библиотеке „Обилићево“; 
 Посјета ученика основних и средњих школа; 
 Уписано  је 209 читаоца; 
 Обрађено је у систему Cobiss1.201 примјерак (новог и старог фонда); 
 2.935 посјетилаца и прочитано је 4.486наслова. 

 

ОДЈЕЉЕЊЕ „СТАРЧЕВИЦА“ 

 

 Број корисника библиотеке: 142, 

 број  посјетилаца: 3.194, 

 број посјетилаца у читаоници:  680, 
 број издатих књига и сликовница: 5.737, 

 број корисника интернета:  298. 

 

Радионице: 

 Школа шаха “Мала рокада” (Одржава се током читаве године суботом од 10 до 
13.30 часова. Дјеца су подјељена у млађу и старију групу, а са дјецом ради Никола 
Лакић). Укупан број посјетилаца је 541. 
 

Током мјесеца децембра је рађена ревизија фонда одјељења на Старчевици. 

ЗАЈЕДНИЧКЕ СЛУЖБЕ 

Заједничке службе чине: 

 Служба општих и правних послова, 
 Служба економских и финансијских послова, 
 Техничка служба. 
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СЛУЖБА ОПШТИХ И ПРАВНИХ ПОСЛОВА  

Текући послови: 
– послови протокола, архиве и експедиције са пријемом странака; 
– секретарско-правни послови; 
– административно-дактилографски; 
– биротехнички, оператерски и репрографски послови.   
 

Кадрови: 
 

ВСС.......................................... 2 извршиоца; 
ССС.......................................... 3 извршиоца. 

 

КАДРОВСКИ ПОСЛОВИ 

Ради усклађивања плата радника са новим Законом о платама запослених у области 
просвјете и културе Републике Српске („Сл.гласник РС“, бр.66/18) и одредби Закона о 
измјенама Закона о раду („Сл. гласник РС“, број 44/16 и бр. 66/18), те измјене образаца 
Уговора о раду (Правилник о обрасцима Уговора о раду („Сл гласник РС“, бр. 77/18) ЈУ 
НУБ Републике Српске са радницима (62) закључила је новеУговори о раду на неодређено 
вријеме (61) и један Уговор ораду на одређено вријеме (1).  

Након пензионисања једног радника Техничке службе покренут је поступак 
пријема радника на неодређено вријеме, путем јавним оглашавања и посредством Завода 
за запошљавање Републике Српске, Биро Бања Лука. Примљен је радник на пословима 
обезбјеђња, одржавања и возача.      

На приједлог Библиотечког савјета Републике Српске израђено је Стручно 
методско упутствоо условима и начину чувања, коришћења и одржавања старе и ријетке 
књиге као покретног културног добра за потребе матичних библиотека у Републици 
Српској. 

УПРАВНИ ПОСТУПЦИ 

Провођење поступка за полагања стручног испита у библиотечко-информационој 
дјелатности у прољетном року 2018. године на којем је полагалоукупно (58) кандидата од 
тога се стручно оспособило за обављање послова библиотекара (50), заобављање послова 
вишег књижничара (4) иза обављање послова књижничара (4) у складу са Законом о 
библиотечко-информационој дјелатности. Један кандидат  је полагао разлику стручног 
испита и један кандидат поднио је захтјев за издавање Увјерења о стручном 
оспособљавању  на пословима библиотекара, након стицања високе стручне спреме. 
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СЛУЖБА  ЕКОНОМСКИХ И ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА 

Текући послови:                        

– економско-аналитички, књиговодствено-финансијски, контни и ликвидаторски 
послови; 

– благајнички и послови обрачуна плата и осталих накнада; 
– послови евиденције основних средстава, комерцијални и послови набавке; 
– послови економа. 
 

Кадрови: 
ВСС .............................................. 1 извршилац 

ССС.............................................. 1 извршилац. 

 

Напомена: Финансијски извјештај за 2016. годину (посебан документ) 
 

ТЕХНИЧКА СЛУЖБА 

Текући послови: 

– обављање разноврсних занатских послова;  
– послови спровођења против-пожарне заштите;  
– чувања и одржавања књижних фондова; 
– одржавање депоа и магацина; 
– портирски послови, послови физичког обезбјеђење објекта;                   
– курирски и гардероберски, послови телефонисте на централи, послужења итд.   
 

Кадрови: 

КВ............................ 1 извршилац 

ССС......................... 4 извршиоца 

ПК.........................  2 извршиоца 

НК.........................  2 извршиоца 
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ПРОЈЕКТИ 

 

Текући пројекти: 

1. Центар за конзервацију и рестаурацију – Министарство цивилних послова БиХ; 
2. Спомен-соба „Петар Кочић“ – почетак реализације; 
3. Адаптација студијских и научних читаоница – почетак реализације; 
4. Подизање крова и формирање изложбено-промотивног простора – почетак 

реализације; 
5. Пројекат COBISS.RS 

6. Библиобус; 
7. ПОЕЗИОФОН; 
8. Премјештање и опремање Дјечијег одјељења; 
9. Формирање депозитних фондова у простору Склониште. 
 

Реализовани пројекти: 
1) „150 година од Српске читаонице до Народне и универзитетске библиотеке Републике 

Српске“. 

 

СТРУЧНИ И НАУЧНИ СКУПОВИ, КОНФЕРЕНЦИЈЕ, ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ,  
СЕМИНАРИ И КУРСЕВИ 

 

 Стручни скуп библиотекара Републике Српске, Требиње 

 Вишеградска стаза, Вишеград 

 Стручни библиотечки испити, Бањалука 

 Годишњи скуп библиографа, Инђија (Србија) 

 Курсеви COBISS3 каталогизација и COBISS3 фонд, Бањалука 

 Курс COBISS3 позајмица, Бањалука 

 Библионет Нови Сад 

 Стручни скуп Друштва библиотекара Србије, Београд 

 Годишња COBISS конференција Марибор 

 The 47th International ABDOS Conference entitled "Freely available, networked but nevertheless 

hard to find – Information retrieval and academic communication on East, East Central and South 

Eastern Europe“, Лајпциг, 7–9. мај 2018. 
 Международной научной конференции«ИСТОРИЯ КНИЖНОЙ КУЛЬТУРЫ XV –XX ВВ.»:к 

100-летию научно-исследовательского отдела редких книг РГБ, Москва 28–29. новембра 2018. 
године. 
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ЧЛАНСТВА У МЕЂУНАРОДНИМ БИБЛИОТЕЧКИМ АСОЦИЈАЦИЈАМА  
И УДРУЖЕЊИМА 

 

 IFLA (Међународно удружење библиотека) 
 ISBN (Међународна агенција за додјелу јединственог идентификационог броја за 

монографске публикације) 
 ISMN (Међународна агенција за додјелу јединственог идентификационог броја за 

штампане музикалије) 
 CROSS REF (Међународна агенција за додјелу DOI бројева - Digital Object Identifier). 

МЕЂУНАРОДНИ САЈМОВИ КЊИГА 

 Бањалука, 

 Београд. 

 

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА 

 

 Народна библиотека Србије, Београд 

– Библиотека матице српске, Нови Сад 

– Национална и универзитетска библиотека Босне и Херцеговине, Сарајево 

– Национална и свеучилишна књижница, Загреб 

– Народна и универзитетска библиотека, Љубљана 

– Народна библиотека „Ђурђе Црнојевић“ Цетиње 

– Одсјек за славистику Универзитета „Карл Франц“, Грац 

– Филолошки факултет Београд 

– Институт за савремену историју, Београд 

– Институт за српски језик, Београд 

– Институт за књижевност и уметност, Београд 

– Археолошки институт, Београд 

– Институт за међународну политику и привреду, Београд 

– Српска академија наука и уметности, Београд 

– Институт за политичке студије, Београд 

– Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, Београд 

– Славистичка библиотека, Праг 

– Хрватско књижничарско друштво 

– Српски културнодокументациони центар, Будимпешта 

– Библиотека града Београда 

– Балканолошки институт, Београд 

 Università deglistudidiSassari – BibliotecadiArchitettura "FernandoClemente", Алгеро, 
Сардинија 



30 

 

 Biblioteca della Scuola Politecnica sezione di Architettura, Ђенова 

 La Triennale di Milano, Милано 

 Goethe-Universität Frankfurt am Main, Франкфурт 

 Deutsche Nationalbibliothek, Франкфурт 

 Universitätsbibliothek Duisburg-Essen, Есен 

 Bayerische Staatsbibliothek, Минхен 

 Universität Heidelberg, Хајделберг 

 Université de Genève, Женева 

 Bibliothèque de l’Institut national d'histoire de l'art (INHA), Париз 

 Центар за културу „Вук Караџић”, Лозница 

 Вукова задужбина, Београд 

 Музеј књиге „Адлигат”, Београд 

 Предсједничка библиотека „Борис Јељцин”, Санкт-Петербург 

 Народна библиотека Будва, 
 Народна библиотека Крагујевац, 
 Народна библиотека Краљево, 
 Народна библиотека Ниш, 
 Градска библиотека Нови Сад, 
 Народна библиотека Суботица, 
 Градска библиотека „В. В. Мајаковски“ Санкт Петербург. 

 

ИЗДАВАЧКА ДЈЕЛАТНОСТ 

 

1. СТО педесет година 

    150 година од Српске читаонице до Народне и универзитетске библиотеке 
Републике Српске = 150 Years from the Serbian Reading Room to National and 
University Library of Republika Srpska / [уредник Берислав Благојевић] ; [аутори 
текстова Боривоје Милошевић ... [и др.]] ; [фотографије Бојан Црнокрак] ; [превод 
Бранислав Благојевић]. - Бања Лука : Народна и универзитетска библиотека 
Републике Српске, 2018 (Бања Лука : Графид). - 150 стр. : илустр. и илустр. у боји ; 
26 cm 

 

Упоредо срп. текст и енгл. превод. - Тираж 500. 
 

ISBN 978-99976-27-29-2 

027.54(497.6 РС)"1868/2018" 

 

COBISS.RS-ID 7900952 

2. ДРАГИШИЋ, Радмила 

    Институт унапријеђене сарадње у функцији "европеизације" норми 

http://www.worldcat.org/wcpa/oclc/24095285?page=frame&url=https%3A%2F%2Fportal.dnb.de%2Fopac.htm%3Fmethod%3DsimpleSearch%26query%3D720934853%26checksum%3D9ad162855b2637ea65a6aafba597c3a3&title=Deutsche+Nationalbibliothek&linktype=opac&detail=GWDNB%3ADeutsche+Nationalbibliothek%3AState+or+National+Library
http://www.worldcat.org/libraries/39230?backfrom=libraryProfile&searchTerm=Bavarian&start=1&count=10&libTypeNum=0&sortBy=rel
http://www.worldcat.org/wcpa/oclc/715767140?page=frame&url=http%3A%2F%2Fopac.rero.ch%26checksum%3Db48c3876908c4a5dbce2a5094257d0c6&title=Universit%C3%A9+de+Gen%C3%A8ve&linktype=opac&detail=CHGNV%3AUniversit%C3%A9+de+Gen%C3%A8ve%3AAcademic+Library
https://www.facebook.com/BibliothequeInha?fref=nf
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међународног приватног права / Радмила Драгишић. - Бања Лука : Народна и 
универзитетска библиотека Републике Српске, 2018 (Бања Лука : Маркос). - 374 

стр. : слика аутора ; 21 cm 

 

Тираж 300. - Биографија: стр. 373-374. - Напомене и библиографске референце уз 
текст. - Библиографија: стр. 355-372. - Verification of set hypotheses and concluding 

observations. 

 

ISBN 978-99976-27-28-5 

341.9:340.5 

341.9:347.999 

 

COBISS.RS-ID 7835672 

3. ТЕШАНОВИЋ, Драго, 1956- 

    Српски језик од владавине Бењамина Калаја па до данас / Драго Тешановић. - 
Бања Лука : Народна и универзитетска библиотека Републике Српске, 2018 (Бања 
Лука : Маркос). - 243 стр. : илустр. ; 28 cm 

 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 238-243. 

 

ISBN 978-99976-27-27-8 

811.163.41'272 

32(439-89):929 Калај Б. 
323(497.6)"1882/1903" 

 

COBISS.RS-ID 7818264 

4. АНДРИЋЕВ Латас 

    Andrićev Latas = Andrićs Latas / [urednik] Branko Tošović. - Graz : Institut für 

Slawistik der Karl-Franzens-Universität ; Bukurešt : Departman za rusku i slovensku 
filologiju Fakulteta za strane jezike i književnosti Univerziteta : Udruženje Srba u 
Rumuniji ; Banja Luka : Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske ; Beograd 

: Svet knjige : Nmlibris, 2018 (Banja Luka : Grafid). - 872 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Andrić-

Initiative. (Serija) / uređuje Branko Tošović (Univerzitet "Karl Franc" Grac) ; T. 11 = 
Andrić-Initiative. (Reihe) / herausgegeben von Branko Tošović (Karl-Franzens-

Universität Graz) ; Band 11) 

 

Prema predgovoru, Zbornik čine (a) referati pročitani na 10. simpozijumu u Bukureštu 
održanom od 12. do 14. oktobra 2017. na temu "Andrićev Omerpaša Latas" i (b) 
specijalno pripremljeni radovi u okviru međunarodnog projekta "Andrić-Initiative: Ivo 

Andrić u evropskom kontekstu"(2007-). - Tekst ćir. i lat. - Radovi na više jezika. - 
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Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija uz svaki rad. - Summeries. 

 

ISBN 978-99976-27-26-1 (Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske) 

ISBN 978-3-9504299-3-0 (Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz) 

ISBN 978-86-7396-674-8 (Svet knjige) 

ISBN 978-86-89711-32-5 (Nmlibris) 

821.163.41-31.09 Андрић И.(082) 
811.163.41(082) 

 

COBISS.RS-ID 7640088 

5. ЈОВИЋ, Платон, 1986- 

    Збирка старих богослужбених књига и периодике Парохије прњаворске / Синђел 
Платон (Јовић). - Бања Лука : Народна и универзитетска библиотека Републике 
Српске, 2018 (Бања Лука : Графид). - 183 стр. : илустр. и илустр. у бојама ; 22 cm 

 

Тираж 300. - Појмовник: стр. 137-142. - Прилози: стр. 143-172. - Стр. 181-183: Из 
рецензија / Зорица Никитовић, Јелена В. Јањић. - Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: стр. 179. - Conclusion ; Заключение. 
 

ISBN 978-99976-27-25-4 

271.222(497.11)-774(497.6 Прњавор):094/096 

016:[094:271.222(497.11) 

 

COBISS.RS-ID 7614488 

6.  

    СТРИПОВИЈЕТКЕ : по мотивима Петра Кочића / адаптација и цртежи Милан 
Младић, Предраг Иконић, Зоран Пејић. - Бања Лука : Народна и универзитетска 
библиотека Републике Српске, 2018 (Бања Лука : Графид). - 60 стр. : илустр. ; 24 
cm 

 

Петар Кочић: стр. [I]. - Садржaj: Јаблан ; Кроз маглу ; Јазавац пред судом ; Мргуда ; 
Гроб Слатке Душe. 
 

ISBN 978-99976-27-24-7 

741.5 

821.163.41-32 

 

COBISS.RS-ID 7588888 

7. ОКРУГЛИ сто "Петар Кочић - наш савременик" (2017 ; Бања Лука) 
    Зборник радова са округлог стола "Петар Кочић - наш савременик" / 
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[организатор] Народна и универзитетска библиотека Републике Српске. - Бања 
Лука : Народна и универзитетска библиотека Републике Српске, 2018 (Бања Лука : 
Графид). - 132 стр. : фотогр. ; 25 cm 

 

Стр. 3-4: Уводна ријеч / Берислав Благојевић. - Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија уз поједине радове. 
 

ISBN 978-99976-27-23-0 (брош.) 
821.163.41.09 Кочић П.(082) 
821.163.41:929 Кочић П. 
 

COBISS.RS-ID 7563032 

8.  

    СРПСКА читаоница у Бањалуци : тематски зборник / уредник Јелена В. Јањић. 
- Бања Лука : Народна и универзитетска библиотека Републике Српске, 2018 (Бања 
Лука : Графид). - 159 стр., [44] стр. факс. : илустр. ; 25 cm. - (Библиотека Српска 
култура у Босни и Херцеговини) 
 

Стр. 5-6: Уводна ријеч / Јелена В. Јањић. - Напомене и библиографске референце уз 
текст. - Садржи и: Библиографски опис књига Српске читаонице. 
 

ISBN 978-99976-27-22-3 (брош.) 
027.54(497.6 Бања Лука)(082) 
 

COBISS.RS-ID 7511064 

9. МАЦУРА, Сања, 1974- 

    Наративни лавиринт : у средишту / Сања Мацура. - Бања Лука : Народна и 
универзитетска библиотека Републике Српске, 2018 (Бања Лука : Графид). - 218 

стр. ; 21 cm 

 

Тираж 300. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 
203-218. 

 

ISBN 978-99976-27-21-6 

82.09 

821.163.41.09 

 

COBISS.RS-ID 7460376 

10. МАЦУРА, Сања, 1974- 

    Наративни лавиринт : улазак / Сања Мацура. - 2. измијењено и допуњено изд. - 
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Бања Лука : Народна и универзитетска библиотека Републике Српске, 2018 (Бања 
Лука : Графид). - 260 стр. ; 21 cm 

 

Тираж 300. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 
247-260. 

 

ISBN 978-99976-27-20-9 

82.09 

821.163.41.09 

 

COBISS.RS-ID 7452184 

11.     СТРИПОВИЈЕТКЕ : по мотивима Петра Кочића / адаптација и цртежи Милан 
Младић, Предраг Иконић, Зоран Пејић ; [превела на руски језик Натаља 
Милаковић]. - Бања Лука : Народна и универзитетска библиотека Републике 
Српске, 2018 (Бања Лука : Графид). - 60,60 стр. : илустр. ; 24 cm 

 

Насл. стр. приштампаног рус. превода: Рассказы - комиксы : по мотивам 
произведений Петра Кочича. - Оба текста штампана у међусобно обрнутим 
смјеровима. - Петар Кочић: стр. [I]. - Садржaj: Јаблан = Яблан ; Кроз маглу = В 
тумане ; Јазавац пред судом = Барсук пред судом ; Мргуда = Мргуда ; Гроб Слатке 
Душе = Могила Доброй души. 
 

ISBN 978-99976-27-19-3 (картон) 
741.5 

821.163.41-32 

 

COBISS.RS-ID 7378456 

12. ШМУЉА, Вања, 1981- 
    На темељима Српске читаонице / Вања Шмуља, Споменка Кузмановић. - Бања 
Лука : Народна и универзитетска библиотека Републике Српске, 2018 (Бања Лука : 
Графид). - 29 стр. : илустр. ; 23 cm 

 

На насл. стр.: 150 година од Српске читаонице до НУБРС. - Тираж 300. 
 

ISBN 978-99976-27-18-6 (брош.) 
027.54(497.6 Бања Лука)"1868/2018"(083.824) 
 

COBISS.RS-ID 7347992 

13. ПЕЛАГИЋ, Васо, 1833-1899 
    Светосавска светковина у Бањалучкој богословији / Васо Пелагић. Српска 
бањалучка богословија : 1866-1875 / Коста Ковачевић ; [приредио Зоран 
Пејашиновић]. - Репринт изд. - Бања Лука : Бесједа : Народна и универзитетска 



35 

 

библиотека Републике Српске, 2018 (Бања Лука : Графид). - 59 стр. : илустр. ; 21 
cm 

 

Текст на срп. и црквеносл. језику. - Тираж 500. - Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Фототипско изд.: У Новом Саду, Платонова кньигопечатня, 
1867. 

 

ISBN 978-99938-1-331-6 (Бесједа; брош.) 
271.222(497.11):37.014.521(497.6) 

 

COBISS.RS-ID 7163160 

 

ИНВЕСТИЦИЈЕ И ПОСЛОВИ ОПРЕМАЊА ЕНТЕРИЈЕРА 

 

– Уређење екстеријера улаз у Библиотеку, 
– Замјена неонских цијеви за лед расвјету у анексу Универзитетске јединице и 

Централног хола, 
– Израда металних полица за депозитни фонд, 
– Замјена дотрајалих клима, 
– Замјена одређеног дијела електро-инсталационе мреже. 

 

ПРЕГЛЕД МАНИФЕСТАЦИЈА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ  
У ЈУ НУБ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  

Односи са јавношћу 

У ЈУ Народној и универзитетској библиотеци је у 2018. години, а у складу са 
задатим програмским оквиром,  реализовано преко стотину програмских активности. 

У поменте активности спадају бројне књижевне вечери, изложбе, гостовања на 
међународним сајмовима, креативне и едукативне радионице за дјецу, младе и за стрије 
особе, тематске изложбе, штампање и промоција стручних публикација. 

И у овој као и у ранијим годинама настојали смо у књижевним програмима ставити 
акценат на ауторе који су добили најважнија књижевна признања  (попут НИН-ове и 
других значајних књижевних награда). Осим тога настојали смо програмима  обухватити 
и адекватно представити новију локалну, али и националну књижевну продукцију.  

 Одјељење за издаваштво, програме и односе с јавношћу је током цијеле године 
имало одличну сарадњу са медијима што се може пратити кроз континуирано присуство 
текстова о Библиотеци у медијима и њихово редовно праћење свих наших активности.  
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ПРЕГЛЕД ДЕШАВАЊА 

Преглед манифестација у ЈУ НУБ РС за 2018. годину 

1. Промоција књига „Игре пролећа и сене“ Марије Пргомеље, 25. јануар  
 

ФЕБРУАР 

1. Свечано отварање дигиталних база Предсједничке библиотеке „Б. Н. Јељцин“, 6. 
фебруар 

2. Промоција књиге „Напор Босне и Херцеговине за ослобођење и уједињење“, 20. 
фебруар  

3. Промоција књиге Дајане Тадић „Хероји по шифрама“, 23. фебруар 

4. Промоција књиге др Васе Предојевића „Подгрмечки споменар“, 27. фебруар  
 

МАРТ 

1. Такмичење у француском диктату, 20. март  
2. Промоција нових издања Културног центра Новог Сада, 21. март  
3. По(в)езивање, отворени микрофон, 22. март  
4. Дани франкофоније, 19-30. март  

 

АПРИЛ 

1. Изложба „На темељима Српске читаонице“, 26. април  
2. Промоција књиге Дејана Ристића „Кућа несагоривих речи“, 30. април  

 

МАЈ 

1. Промоција књиге Дејана Атанацковића „Лузитанија“, 22. мај 
2. Промоција књиге Елвира Карабашића „NOTHING“, 27. мај 

 

СЕПТЕМБАР 

1. Промоција књиге Никола Париповић „Записи“, 4. септембар  
2. Промоција књига Владе Арсића, 25. септембар 

3. Влада Арсић предавање, 25. септембар   
4. Европски дан језика, 26. септембар  

 

НОВЕМБАР  
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1. Вечери ирске културе, 15. новембар  
2. Дружење са Марком Шелићем Марчелом и промоција његових књига, 27. 

новембар  
3. Изложба Иван Сергејевич Тургењев, 28. новембар  
4. Промоција књиге Вање Субашић „Живот према одлукама“, 29. новембар  

 

ДЕЦЕМБАР 

1. Зимски сајам „Зимска чаролија“, 1. децембар  
 

          ДИРЕКТОР  

       Љиља Петровић-Зечић 

 



 

 

16.1.2018.  

Промоција књиге Марије Пргомеље ''Игре пролећа и сене'' 

https://www.facebook.com/junubrs/photos/a.150646451777715/9325731435

85038/?type=3&theater 

 

 

 

 

 

6.2.2018.  

 

Свечано отварен приступ дигиталним базама Предсjедничке 
библиотеке „Б. Н. Јељцин” у просторијама Руског културног 
центра „Русский мир”. 
 

https://www.facebook.com/junubrs/photos/pcb.944612099047809/94460955

2381397/?type=3&theater 

 

 

 

 

 

9.2.2018.  

Информативно-позајмно одјељење НУБ Републике Српске 

организује за читаоце акцију "СЕДМИЦА ЉУБАВИ" поводом 

обиљежавања Дана заљубљених. 

https://www.facebook.com/junubrs/photos/pcb.946367078872311/94636697

8872321/?type=3&theater 

 

13.2.2018 . 

Одржана свечана церемонија уручења ордена реда Академске 

палме лауреатима Љиљи Петровић Зечић, директорици ЈУ 

Народне и универзитетске библиотеке Републике Српске и 

Предрагу Дамјановићу, директору Републичког педагошког завода 

Републике Српске. 

https://www.facebook.com/junubrs/photos/pcb.948663978642621/94866289

8642729/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/junubrs/photos/pcb.944612099047809/944609552381397/?type=3&theater
https://www.facebook.com/junubrs/photos/pcb.944612099047809/944609552381397/?type=3&theater


 

 

15.2.2018 . 

Промоција књиге Пере Слијепчевића "НАПОР БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА ОСЛОБОЂЕЊЕ И УЈЕДИЊЕЊЕ"  

https://www.facebook.com/junubrs/photos/pcb.952831418225877/95281567

1560785/?type=3&theater 

 

 

20.2.2018.   

Промоција књиге др Васе Предојевића „Подгрмечки споменар” 

https://www.facebook.com/junubrs/photos/a.150646451777715/9520386683

05152/?type=3&theater 

 

 

20.2.2018.  

Наградна игра "Најљепши љубавни стихови" 

 

 

23.2.2018.   

Промоција књиге Дајане Тадић „Хероји по шифрама” 

https://www.facebook.com/junubrs/photos/a.670536073122081/9531660948

59076/?type=3&theater 

 

 

7.3.2018.  

Посјета Његове екселенције, амбасадора Републике Ирске Мајлеса 

Геирана Народној и универзитетској библиотеци Републике 

Српске 

https://www.facebook.com/junubrs/photos/pcb.961501924025493/96150173

0692179/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/junubrs/photos/pcb.961501924025493/961501730692179/?type=3&theater
https://www.facebook.com/junubrs/photos/pcb.961501924025493/961501730692179/?type=3&theater


 

 

14.3.2018.  

Конкурс ''Није фаца ко хејт баца'' и уручене награде награђеним 

тимовима 

https://www.facebook.com/junubrs/photos/pcb.965793213596364/96579252

0263100/?type=3&theater 

 

 

 

19-30.3.2018.  

ЈУ Народна и универзитетска библиотека Републике Српске у 

сарадњи са Француским институтом за Босну и Херцеговину 

обиљежава Дане Франкофоније 

https://www.facebook.com/junubrs/photos/pcb.969823619859990/96982329

6526689/?type=3&theater 

 

 

19-25.3.2018.  

Поетска седмица у Народној и универзитетској библиотеци 

Републике Српске 

https://www.facebook.com/junubrs/photos/pcb.970952653080420/97095233

6413785/?type=3&theater 

 

 

 

21.3.2018.  

Отворена изложба "Архитектура Арт Декоа", аутора Синише 

Цвијића 

https://www.facebook.com/junubrs/photos/pcb.970060486502970/97005849

9836502/?type=3&theater 



 

 

22.3.2018.  

Одржано је књижевно вече на којем су представљена нова издања 

КЦНС и часопис "Поља" 

https://www.facebook.com/junubrs/photos/pcb.970467549795597/97046730

3128955/?type=3&theater 

 

 

30.3.2018.  

Промоција романа Леонтија Раковског "Генералисимус Суворов"  

https://www.facebook.com/junubrs/photos/a.150646451777715/9732975661

79262/?type=3&theater 

 

 

 

26.4.2018.  

Обиљежавање 150 година од оснивања Српске читаонице у Бањој 
Луци и отварање изложбе "На темељима Српске читаонице" 

https://www.facebook.com/junubrs/photos/pcb.989277421247943/98927548

7914803/?type=3&theater 

 

 

 

 

30.4.2018.  

Промоција књиге Дејана Ристића "Кућа несагоривих речи: 

Народна библиотека Србије 1838-1941"  

https://www.facebook.com/junubrs/photos/a.150646451777715/9896952712

06158/?type=3&theater 

 

https://www.facebook.com/junubrs/photos/a.150646451777715/989695271206158/?type=3&theater
https://www.facebook.com/junubrs/photos/a.150646451777715/989695271206158/?type=3&theater


 

 

18.5.2018.  

Промоција књиге ЧОВЈЕК У САКСИЈИ Војина Тривуновића 

https://www.facebook.com/junubrs/photos/a.150646451777715/9995350968

88842/?type=3&theater 

 

 

15.5.2018.  

Отварање изложбе "НА ПЕРГАМЕНТУ ДУШЕ, ПОЕЗИЈА И 

ФРЕСКЕ СВЕТИСЛАВА МАНДИЋА" у холу Православног 

богословског факултета у Фочи. 

https://www.facebook.com/junubrs/photos/a.150646451777715/9998270635

26312/?type=3&theater 

 

 

22.5.2018.  

Промоција књиге АВАНТУРЕ КРАЉЕВИЋА МАРКА 

https://www.facebook.com/junubrs/photos/pcb.1003672816475070/1003671

926475159/?type=3&theater 

 

 

22.5.2018.  

Промоција књиге Дејана Атанацковића "Лузитанија" 

https://www.facebook.com/junubrs/photos/pcb.1004239566418395/1004239

329751752/?type=3&theater 



 

 

13.6.2018.  

ИГ "Култура култури" организује поетско вече  

"НА КРОВУ ЉУБАВИ" 

 

 

19.6.2018.  

Библиотекари из Уједињених Арпаских Емирата посјетили су ЈУ 

Народну и универзитетску библиотеку Републике Српске 

https://www.facebook.com/junubrs/photos/pcb.1021569608018724/1021569

114685440/?type=3&theater 

 

 

27.7.2018.  

Удружење грађана ''Култура култури'' организује филмску 

трибину у оквиру које ће бити приказан Бертолучијев филм 

„Сањари“. 

 

 

27.8.2018.  

Радионица стрипа за дјецу инспирисана СТРИПОВЈЕТКАМА 

https://www.facebook.com/junubrs/photos/ms.c.eJxFkNsNxEAIAzs68Tb03

9gpEMjvaGyzy1TJzp4apen14xcAJODSA0ka5BILotpIXgBtgz9gXWrXgSn

FgfQnYnWzGR3R7RCXNlTWKO6O79KaO~;wihI4ACxhdSnRABvgC8e6

QD8xsyAEbY58vKg04z~_gPMj~;D9FkB7CLzfNYD3kbeis3pij99ElIO.bps.

a.1094903190685365/1098151583693859/?type=3&theater 

 

 

20.8.2018.  

53. КОЧИЋЕВ ЗБОР 

 



 

 

20.8.2018.  

Изложба „Стриповијетке" - стрип по мотивима приповједака 

Петра Кочића 

http://ba.n1info.com/Vijesti/a282780/Pripovijetke-Petra-Kocica-kroz-

Stripovijetke.html 

 

 

 

25.8.2018.  

У склопу прославе 150 година од оснивања Српске читаонице у 

Бањој Луци постављена спомен-плоча на мјесту гдје се Српска 

читаоница некад налазила 

https://www.facebook.com/junubrs/photos/ms.c.eJw9zMENADEIA8GOTiY

OGPpvLNIh~_I7WNpTAQMmYuvbZAK4O5APHmHBWLMRfeA5YT2I

nUJ9yiwbyAYdQF84~-

.bps.a.1097036057138745/1097036097138741/?type=3&theater 

 

 

 

28.8.2018.  

Промовисани зборници "Кочић наш савременик" и "150 година 

Српске читаонице" 

https://www.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=308180&fbclid=IwAR26g-

Kesrpq8ffIzoaFNA7zEzrwTU6M-xn_HiwQvcObAB8UPyzpG_WZsp8 

 

 

27.8.2018.  

Промоција књиге NOTHING Елвира Карабашића 

https://www.facebook.com/junubrs/photos/a.150646451777715/1098214810

354203/?type=3&theater 



 

 

4.9.2018.  

Промоција књиге Николе Париповића "Записи"  

https://www.facebook.com/junubrs/photos/a.150646451777715/1100552673

453750/?type=3&theater 

 

 

 

7.9.2018.   

Промовисана књига "Приче из комшилука" 

http://mondo.ba/a826616/Magazin/Kultura/Price-iz-komsiluka-okupile-

komsiluk-FOTO.html?fbclid=IwAR2pT2R2YjEz9dLWvxm-

KayI8c3S4v52Wd3UDVV9vfhcz045mHFed1Z1HGQ 

 

 

 

 

 

12.9.2018.   

 

23. МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ КЊИГА "БАЊАЛУКА 2018" 

 

https://www.facebook.com/junubrs/photos/ms.c.eJxFj9sNxEAIAzs6Gczy6L

~_x6CBLfkf2YESQMAYcjEr8ZICnBsytLggbwAuKxRCtr6LjyK3EVDZRc

8UvMEiD70q2lNgKs4GdBTXALjhsR8UFhknsUisHE5CtVA87u~;RgEt9S

b~_nZKzlSrDS9HVypWydkfhFNUL1cxV4QqUXXenf8ATrBWCCT0OuIc

GhZ8AF9hFTx.bps.a.1108043349371349/1108043706037980/?type=3&the

ater 

 

 

 

 

14.9.2018.  

Губернатор Санкт Петербурга Георгиј Полтавченко у посјети ЈУ 

Народној и универзитетској библиотеци Републике Српске 

https://www.facebook.com/junubrs/photos/pcb.1109520199223664/1109519

255890425/?type=3&theater 

 

 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1108043349371349&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCWnJ7f2xE8sUR0LFy8LmRvTRTynCTfH6vniLsLtA4Qo5rtzuKlvVHJNlYmRfCZzUjskGF5sRTWF3N7BpamiNaS-wfqVWzTvU38bVb_DUWmTxR_o74VbZWoc8-3YnpmV_lJzjmpgv7oX5TleGOjuc6S0b70YUqkikGjM9-m9n1KelHRii2Am5OBqdZC99uyFgcl3G69eDrKA_ID9DwbeRjSApKg2VWf0KgBI6Ay0luRZYXaS9qlIdZZrbTRg53bRW8CNp4w8Bdd0M_YeUc2WzffElOnutm4_esWEAuM9GVd7ZwCQXJ_LdPF33tFEtuiGC2q2tu2aU4DiGyI7Ep9KhXA6w&__tn__=-UC-R


 

 

 

25.9.2018. 

Предавање и промоција књигa Владе Арсића 

https://www.facebook.com/junubrs/photos/a.150646451777715/1115333698

642314/?type=3&theater 

 

 

 

 

 

 

26.9.2018.  

Обиљежавање Европског дана језика, дана европског 

плурилингвализма и мултикултуралности 

https://www.facebook.com/junubrs/photos/ms.c.eJxFkseNRVEIQzsakUP~;j

Y0ufPy2R7aJzBzlYeLskVR~;vIB4gPUBo7ImMv0Br~_YSNYHF4gFNPuA

6IAyWnNC4jJAeILAoLSCAtfBZiqeK0FnSbcAXWllW3R2noG2MUaVqF

X6KbcyRkWQPhCGjehVfxiriFFXxgGHa5LGEMhS5ClRRHQXnAZuNSX

4ZNJ3mWZryKZixoJ7Q8C90LQCv6rOYnCUnQ~_0yUnQsgdCsCU1BYzv

Lt~;XYMziAys5SaH0zVHC52ZgrdhoyZXH94tzbojHbDBKM77NCu8uVz

xeyo2zsLPigitlHCfbhtZZ77Wza256ldf4jzf8BnnmiAg~-~-

.bps.a.1116855801823437/1116856425156708/?type=3&theater 

 

 

 

 

 

 

23.10.2018.  

 

Промоција нових издања ЈУ НУБ РС на сајму књига у Београду. 

 

https://www.facebook.com/junubrs/photos/ms.c.eJxFy9EJAEEIA9GODo0a

N~;03thyC~_~;uYcQ~_4rMpwJOLzgcwgIowLMdALs~;Quxb~_A8gFVJPo

CBXYUQw~-~-

.bps.a.1132190406956643/1132190550289962/?type=3&theater 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/junubrs/photos/a.150646451777715/1115333698642314/?type=3&theater
https://www.facebook.com/junubrs/photos/a.150646451777715/1115333698642314/?type=3&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1132190406956643&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBNUJczw7S9kjUpcgJ7C8GWFvgKw7FB6wX5H1b6tGjr6c7K9up2rN5Ui1MHGlFqHDAU5z7dBFNcDWCsRMYv_hzNLILAFQpz5EouuI6ZIrcOJxcHZX-ay5iJnJdLb6hTEbIvYkLesKBgTZC8kZhqveUHCliWggZIlLV6Ew_WwW9gBwQ-ThIAP0ymffinaGc2F99hMOzT08SM9tPqOFMDbAWATcOFK4AfG8THuvjgHQjDe6yQnakMfycDABevAE_7BmimzTkHgdn04Szgvc4sKf96Q9BmZK2yy5SXLxZwC3oxIriorKMFA8oxFBsA5reLDs2yfiL80F7qv9CQZOoGVWki3w&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/junubrs/photos/ms.c.eJxFy9EJAEEIA9GODo0aN~;03thyC~_~;uYcQ~_4rMpwJOLzgcwgIowLMdALs~;Quxb~_A8gFVJPoCBXYUQw~-~-.bps.a.1132190406956643/1132190550289962/?type=3&theater
https://www.facebook.com/junubrs/photos/ms.c.eJxFy9EJAEEIA9GODo0aN~;03thyC~_~;uYcQ~_4rMpwJOLzgcwgIowLMdALs~;Quxb~_A8gFVJPoCBXYUQw~-~-.bps.a.1132190406956643/1132190550289962/?type=3&theater
https://www.facebook.com/junubrs/photos/ms.c.eJxFy9EJAEEIA9GODo0aN~;03thyC~_~;uYcQ~_4rMpwJOLzgcwgIowLMdALs~;Quxb~_A8gFVJPoCBXYUQw~-~-.bps.a.1132190406956643/1132190550289962/?type=3&theater
https://www.facebook.com/junubrs/photos/ms.c.eJxFy9EJAEEIA9GODo0aN~;03thyC~_~;uYcQ~_4rMpwJOLzgcwgIowLMdALs~;Quxb~_A8gFVJPoCBXYUQw~-~-.bps.a.1132190406956643/1132190550289962/?type=3&theater


 

 

23.10.2018.  

Изложбе СТРИПОВИЈЕТКЕ и НА ТЕМЕЉИМА СРПСКЕ 
ЧИТАОНИЦЕ на сајму књига у Београду 

https://www.facebook.com/junubrs/photos/ms.c.eJw9ysENACAIA8CNDC1

QYP~;FTDT6vRzgJJht7KqchQsyF2FjD7I0GUH90Wc0N8YMDV0~-

.bps.a.1132212493621101/1132212580287759/?type=3&theater 

 

 

 

24.10.2018.  

Промоција књиге проф. др Сање Мацуре "Наративни лавиринт – 

улазак" и "Наративни лавиринт – у средишту" 

https://www.facebook.com/junubrs/photos/pcb.1132977946877889/1132977

776877906/?type=3&theater 

 

 

 

 

 

25.10.2018.  

 

ИЗЛОЖБА ГРАФИКЕ "10+ И МЕСНА ВЕДУТА"  

 

https://www.facebook.com/junubrs/photos/ms.c.eJw9zckNwEAIA8COIowx

bPpvLNIS~_I58AGQgU4Ysyh~;8wDwMcxuQXSAX~;FZSA3E6saC3N2K

AhzIr7AurYUepBn0PSh5L.bps.a.1133416313500719/1133416650167352/?

type=3&theater 

 

 

 

 

 

 

12.11.2018.  

Промоција књиге СИДРО Александре Броћета 

https://www.facebook.com/junubrs/photos/pcb.1146040722238278/1146040

565571627/?type=3&theater 

  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1133416313500719&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAzxJoPTiJQokaege_tJjcZRoQdrkNU2L0-289ex4ZCkPdpOSMu2oJTMFRrAr-JmZBoHr0XM69TKtMcofxVXZacpF-D8kISZaz5oMYIgoiwgS_n3etiMWQUcy89D7eev5hQKVfjt4aHf0QXyFcsDwsIaxiQnvqUIBXaSfPtZJIuokeVzpqKvLpgpQJOPe6xPIt-IiFm_jH8S9fRNFOVNcxgzQDqaKNOC4y0_5RNhKkMm4X0okM3kEDq-wTEk4q3boUq7lXoA7Vvvwv4mSKU-8-ZxwLF_ODUhQxa8OYXpILpm9cI89iwF0eS33IecaSJbtcsnzah_cSMFtGoXZfCYpbL430iPoT83PyJT6CF5g-rtLOWJPn6BUWiaDzrPBBeAIlPzfzpr4rlI7DtmOSUnXae-dvVdkWUBpMhJ-VEWstfKu4&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/junubrs/photos/ms.c.eJw9zckNwEAIA8COIowxbPpvLNIS~_I58AGQgU4Ysyh~;8wDwMcxuQXSAX~;FZSA3E6saC3N2KAhzIr7AurYUepBn0PSh5L.bps.a.1133416313500719/1133416650167352/?type=3&theater
https://www.facebook.com/junubrs/photos/ms.c.eJw9zckNwEAIA8COIowxbPpvLNIS~_I58AGQgU4Ysyh~;8wDwMcxuQXSAX~;FZSA3E6saC3N2KAhzIr7AurYUepBn0PSh5L.bps.a.1133416313500719/1133416650167352/?type=3&theater
https://www.facebook.com/junubrs/photos/ms.c.eJw9zckNwEAIA8COIowxbPpvLNIS~_I58AGQgU4Ysyh~;8wDwMcxuQXSAX~;FZSA3E6saC3N2KAhzIr7AurYUepBn0PSh5L.bps.a.1133416313500719/1133416650167352/?type=3&theater
https://www.facebook.com/junubrs/photos/ms.c.eJw9zckNwEAIA8COIowxbPpvLNIS~_I58AGQgU4Ysyh~;8wDwMcxuQXSAX~;FZSA3E6saC3N2KAhzIr7AurYUepBn0PSh5L.bps.a.1133416313500719/1133416650167352/?type=3&theater


 

 

 

15.11.2018.  

Уприличено ВЕЧЕ ИРСКЕ КУЛТУРЕ 

https://www.facebook.com/junubrs/photos/pcb.1148024268706590/1148023

708706646/?type=3&theater 

 

 

 

 

16.11.2018.  

Промоција књиге "Реч и тишина" Срђана Лековића 

https://www.facebook.com/junubrs/photos/a.150646451777715/1147338675

441816/?type=3&theater 

 

 

 

19.11.2018.  

Промоција романа Мике Влацовића Владисављевића "Гвоздене 

груди" 

https://www.facebook.com/junubrs/photos/a.150646451777715/1150305631

811787/?type=3&theater 

 

 

27.11.2018.  

Организовано Дружење са Марком Шелићем  Marčelom и 

промоција његових књига.  

https://www.facebook.com/junubrs/photos/pcb.1156149541227396/1156149

014560782/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/marcelodefacto/?__tn__=K-R&eid=ARCje-civwrC11CZvsw3wKMlY-Q_xL09eSB5xXusEIkFFhPu0CUMcJIgR_CDvUtpfpzySNktbfm4IFc4&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBoMt8qedihaQDGtiQsUA4K8GrL3QtN97yHgZKIzcWLSpF33jbUXRWBDlM1caQJcaMSoHGal0fLNusgxIDeYZnf2tzGGrDNYS5OOctIAcas_1WJ_MLF4OYPdfRodddo9Kgo3dH5wJf6KdwSsWMNKAzxRNVqAhJX0c1D96-sxpG-TtPle6twOPKx4w4hvyzhTqV28Bb6uQ6iU1Pj4-F3NlU9Yp_TbzHg5Qn2_jEkaxfrz0Be8RjrrP-6CrUMcV7T7UaUao01i-Ke1pHhc78_L_0ymynpK0o-odjahLk-2ns7G9Wr_4RgOzMdIQ567wC-uVJwOKHqC8mvEYdd5comMjo3_w


 

 

28.11.2018.  

Отворена изложба "ИВАН СЕРГЕЈЕВИЧ ТУРГЕЊЕВ - РУСКИ 

ЕВРОПЉАНИН" 

https://www.facebook.com/junubrs/photos/pcb.1156827614492922/1156827

267826290/?type=3&theater 

 

 

 

29.11.2018.  

Промоција књиге Вање Субашић „Живот према одлукама“ 

https://www.facebook.com/junubrs/photos/a.150646451777715/1156004561

241894/?type=3&theater 

 

 

 

29.11.2018.  

НУБ РС учествује на међународној научној конференцији 
Историја културе књиге 15-20. вијека у Руској државној 
библиотеци у Москви 

https://www.facebook.com/junubrs/photos/pcb.1157356547773362/1157356

464440037/?type=3&theater 

 

 

 

1.12.2018.  

Традиционални зимски сајам "Зимска чаролија" Удружења 
креативаца "Draganagarden" 

https://www.facebook.com/junubrs/photos/pcb.1158784540963896/1158784

037630613/?type=3&theater 

 

 

https://www.facebook.com/junubrs/photos/pcb.1158784540963896/1158784037630613/?type=3&theater
https://www.facebook.com/junubrs/photos/pcb.1158784540963896/1158784037630613/?type=3&theater


 

 

 

 

11.12.2018.  

Традиционални концерт хора „Александар Невски“ 

https://www.facebook.com/junubrs/photos/a.150646451777715/1161745634

001120/?type=3&theater 

 

 

 

 

13.12.2018.  

Промоција књиге Мирољуба Јевтића "Џихад у Босни и време 
глобализације" 

https://www.facebook.com/junubrs/photos/pcb.1168586293317054/1168586

156650401/?type=3&theater 

 

 

 

 

26.12.2018.  

Новогодишња приредба, маскембал и забава дјеце из креативних 
радионица Дјечије библиотеке Борик 

https://www.facebook.com/junubrs/photos/a.150646451777715/1178377122

337971/?type=3&theater 

 


