ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ ДИРЕКТОРА
за 2000. годину
У 2000. години Народна и универзитетска библиотека Републике Српске имала је
основни задатак да инвентарише своје функције и да се оспособи за њихово
функционисање. У том погледу предузете су активности на свим нивоима, и извршено
више потребних промјена и побољшања.
Управни одбор Библиотеке усвојио је Статут, кључни документ за њено
функционисање. На основу Статута начињена је нова Систематизација радних мјеста
и задатака према којој је Библиотека трансформисана у више радних цјелина како би
одговорила својим сложеним задацима - функционисање у суштини три библиотеке у
једној (национална, универзитетска, градска).
За руководиоце ових радних јединица одређени су искусни библиотекари који ће
својим знањем и ауторитетом унаприједити рад дијелова и цјелине како би
Библиотека била примјер за углед осталим регионалним библиотекама у РС.
Као републичка, односно национална институција, кроз своју матичну службу, која
тренутно броји једног библиотекара, Библиотека је успјела да оствари увид у
комплетно библиотекарство у РС, да помогне у случајевима гдје је помоћ била
потребна и да створи базу података неопходну за њено функционисање и за сарадњу
са ресорним министарством. Својим ангажовањем у Савјету за културу РС, директор је
покушавао да се проблеми рјешавају системским приступом, односно да се мора
учинити додатни напор да би ова Библиотека постала истинска национална
институција. Преузимање свих обавеза напросто је у овом тренутку колико нужно,
толико и отежано како због материјалних тако и из кадровских проблема.
Захваљујући подршци Министарства за науку и културу, средствима науке Библиотека
је напокон комплетно компјутеризована и повезана са Универзитетским рачунским
центром (чека се још само завршна транша средстава да се посао оконча). Инсталисан
је програм за обраду библиотечке грађе и пословање ИСИС који је потребно још
дорађивати пошто је у неким елементима недорађен (санкције према СР Југославији
су одиграле кључну улогу у овоме). На томе сада ради наша екипа чијом ће се
заслугом тај програм одсада комплетно сервисирати у нашој Библиотеци (у току су
завршни разговори са УНЕСКОМ о преузимању лиценце за БиХ).
Библиотека је пред окончањем послова око преузимања послова додјељивања ИСБН
броја, за што има позитиван одговор из централе у Берлину.
Директор је контактирајући са званичним представницима страних влада и
организација настојао да унаприједи функцију универзитетске библиотеке која је
нужна као подршка одговарајућим студијама (књижевност, језици, право, техника). С
обзиром на хроничну беспарицу и ненабављање књига и рачунарске опреме било је
нужно да се потражи помоћ с оне стране с које до сада није стизала.
Прво је отворена Француска читаоница «Виктор Иго» која је снабдјевена француском
књигом и часописима који редовно пристижу, те технички опремљена како би се
могла користити модерна аудио-визуела средства у савладавању језика.
Захваљујући дјеловању ове читаонице у Паризу је студијски боравило више наших
сарадника и сарадника Универзитета. У контактима са француским званичним
функционерима у мају ове године, директор је осигурао Читаоници стабилно
финансирање од стране Министарства иностраних послова Француске (одјељење за
културну сарадњу са иностранством).

У директним контактима са Гете институтом и Њемачком канцеларијом у Бањалуци
Библиотека је успјела да добије техничку помоћ, да се уреде просторије
универзитетског дијела (читаонице за студенте и будућа читаоница Гете института).
Преко Гете института у Београду добијена је помоћ од стране Пакта за стабилност
југоисточне Европе за куповину интернет терминала за слободан приступ интернету
читаоца Библиотеке (плаћени су сви трошкови, како терминала тако и будућег
кориштења интернета, осим особља), такође су добијена значајна средства за
куповину књига како њемачких (енциклопедија, рјечника, приручника), што ће бити
драгоцијена подршка студентима германистике, тако и оригиналне српске књиге и
књига преведених на српски језик. Од стране Гете института у Сарајеву стигла је
пошиљка књига са Франкфуртског сајма (око 500 књига) белетристике, рјечника,
уџбеника њемачког језика).
Град Бањалука помогла је Библиотеку значајним средствима за куповину књига и
поправке гријања у одјељењу Обилићево.
Библиотека је ове године организовала више књижевних вечери и изложби на којима
су истакнути предавачи освјетљавали српску књижевност с нових становишта.
Водитељ трибине Критичко преиспитивање српске књижевности био је проф. Живко
Малешевић. Промовисано је више књига наших аутора и организоване неколике
изложе. Потпун списак дат је у прегледу Манифестација од времена када је
директорску функцију преузео Ранко Рисојевић. Све ове манифестације финансиране
су од стране донатора, односно институција које су биле суорганизатори. Ниједна
манифестација није финансирана од стране Министарства науке и културе нити од
Града Бањалука.

