НАРОДНА И УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ У 2002. ГОДИНИ

Бањалука, 2002.

Народна и универзитетска библиотека Републике Српске успјешно је
завршила рад у 2002. години. Остварени су значајни резултати и напредак у сва три
њена сегмента - националном, универзитетском и градском. У буџетској години у
којој су пристизала средства углавном само за плате запосленим, с минималним
прихватањем материјалних трошкова, и то углавном на ставци "топли оброк и
превоз", успјело се не само одржати један захтијеван систем него га и
унаприједити. То се успјело захваљујући дјелимично властитим, мада скромним
приходима од библиотечких услуга (чланарина, CIP и ISBN агенција), потом
значајној помоћи од стране Гете института у Београду (координатора за пројекат
Пакта за стабилност Југоисточне Европе - помоћ регионалним библиотекама) и
донацији Амбасаде САД за отварање центра за медије. Иако наизглед
небиблиотечка, ова проблематика била је битна за НУБ РС и дјелимично потиснула
у други план активности на потпуном укључивању ове значајне институције
културе, науке и образовања у европске библиотечко-информатичке токове. Због
недефинисаног буџетског статуса Библиотека не може већ 12 година да прати
издавачку продукцију на онај начин на који се то чинило до 1990. године. Без
претплате на кључну свјетску периодику немогуће је остваривати националну и
универзитетску функцију. Али други сегменти ове функције су у потпуности
остварени.
Народна и универзитетска библиотека стекла је статус посматрача у
Конференцији европских националних библиотека, на годишњем састанку у
Будимпешти, који је одржан крајем фебруара 2002. године. Ту је презентована
лична карта Библиотеке и сви релевантни документи из којих је видљиво да по
Дејтонском споразуму култура припада ентитетима, односно кантонима и та се
област не уређује законима на нивоу БиХ, које би предлагао Министарски савјет
БиХ а усвајала Парламентарна скупштина БиХ. Ово излагање директора НУБ РС
прихваћено је као основ за једногодишње посматрање и коначно одређивање
статуса Библиотеке као националне, без обзира на доста тврдо становиште да
земља чланица Савјета Европе треба да има једну националну библиотеку. Изузеци
који су присутни у случајевима Русије и Италије, гдје постоје по двије националне
библиотеке, односно приједлог два мјеста један глас, представљају свакако добру
позицију НУБ РС да успјешно представља библиотекарство и културу Републике
Српске. Истовремено се ради на рјешавању комплетног библиотекарства у БиХ,
које тренутно представљају двије библиотеке (можда и три) и два друштва
библиотекара (можда и три). Неријешено стање у овој области штети
библиотекарству у цјелини и кључним институцијама појединачно.
Директор НУБ РС присуствовао је годишњој конференцији
националних библиотека Балкана, послије које је створен интернет портал гдје је
презентована ова Библиотека као једна од двије представнице БиХ. Такође,
Библиотека је укључена у мрежу библиотека представљених на сајту библиотека
Србије, као "библиотека нашег окружења".
Настављају се контакти са НУБ БиХ коју предаставља директор др Енес
Кујунџић, како би се успоставили што бољи односи између ове двије битне
библиотеке у БиХ и заједнички наступило пред одговарајућим европским и
свјетским библиотечким асоцијацијама.
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НУБ РС успоставио је и сарадњу са Универзитетском библиотеком
Тузла, којој је послан пакет књига за размјену.
НУБ РС преко својих представника учествовала је на свим значајним
библиотечким семинарима у нашем окружењу (Београд, Загреб, Сарајево) а
организовала је и два семинара за библиотекаре из своје регије.
Ова година искориштена је да би се до краја оствариле претпоставке за
полагање стручних библиотекарских испита у НУБ РС, именоване су комисије,
одређена литература, дати рокови у којима се треба организовати припремна
настава. Предсједник комисије за полагање стручних испита је госпођа Биљана
Билбија која је сачинила преглед стручне литературе као и допуне УДК таблица.
Служба развоја, с госпођом Биљаном Билбијом на челу, успоставила је
сарадњу са свим матичним библиотекама у РС, редовно се шаљу анкетни упитници
и ажурирају подаци који се презентују на сајту НУБ РС www.nubrs.rs.ba гдје су
ажурирани подаци и о издаваштву у РС и комплетном пословању Библиотеке.
НУБ РС је у протеклих годину дана у оквиру своје ISBN агенције
регистровао све издаваче из Републике Српске и редовно их снабдијевао, поред CIP
записа, овим значајним бројем којим се улази у све битне свјетске каталоге.
Остварени су редовни, скоро свакодневни контакти с ISBN централом у Берлину,
укључујући и годишњу конференцију ове Агенције.
Библиографско одјељење НУБ РС објавило је до сада три свеске
Библиографије РС, 2000, 2001, и 2002. до јула мјесеца, а у току је израда друге
свеске за 2002. годину. Ово је сигурно најзначајнији пројекат, поред CIP базе у
електронском каталогу, за националну функцију Библиотеке.
Урађена је Лична карта библиотеке, српска и енглеска верзија. Такође
су урађени проспекти за све библиотечке функције и одјељења, чиме се НУБ РС
приближила европским стандардима у овој области.
Универзитетска јединица је најфреквентније одјељење НУБ РС, гдје се
пружају информације, усмене, писане, електронске, и користи се богати књижни
фонд униката. Стране читаонице у оквиру овог одјељења, Француска читаоница
"Виктор Иго", и Њемачка читаоница Гете института, развиле су значајну активност
у протеклој години, како на организовању курсева језика којим се стварају редовни
корисници услуга читаоница, тако и на предавачким трибинама и изложбама.
Најзначајнија акција је свакако изложба радова студената ликовних академија РС у
Бањалуци и Требињу, на тему "Двјеста година од рођења Виктора Игоа". Такође и
серија предавања која је одржао проф. др Младен Шукало.
Интернет клуб који ради у оквиру универзитетске и градске јединице
пружа стручне услуге претежно студентима којима је потребан приступ базама
података у свјетској библиотечкој мрежи које су отворене за НУБ РС као
националну и универзитетску библиотеку.
Отворен је Центар за медије, у оквиру кога је инсталисано шест
рачунара са пратећом опремом, преко којих се може остарити брз приступ
интернету, али су они и база за едукацију како кадрова у медијима тако и
библиотечких радника који ће бити укључени у полагање стручних испита, али и у
процес сталног дошколовавања путем стручних семинара. Такође је набављена
значајна литература о медијима која је недостајала Библиотеци, као и литература
која се односи на протеклу крваву деценију на простору бивше Југославије.
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Извршена је комплетна ревизија два значајна фонда Информативнопозајмног одјељења, тако да су сада створени услови да се пређе на потпуно
електронско пословање и у овом домену. Пред библиотекарима је сада велики
посао уношења комплетног фонда Библиотеке у електронски каталог.
НУБ РС је снабдјела све библиотеке Републике Српске програмом
Winasis - Biblio, за обраду библиотечке грађе, чији је ексклузивни заступник за
БиХ, на основу уговора Унеском, и увео библиотекаре у његово кориштење. Овај
програм бесплатно се дистрибуише свим библиотекама у РС, од школских до
специјалних и народних. На развоју програма раде стручни радници НУБ РС.
У протеклој години НУБ РС је значајно обогатила своје фондове,
куповином на сајмовима у Бањалуци и Београду, захваљујући средствима која су
добијена од Града Бањалуке, Министарства науке и културе, Гете института Београд, Амбасада САД, као и властитим средствима; размјеном обавезног
примјерка са Народном библиотеком Србије, Библиотеком Матице српске,
Националном библиотеком Црне Горе.
Ово је прва година у којој је до краја реализован обавезан примјерак са
Народном библиотеком Србије и Библиотеком Матице српске, којима је упућен
обавезан примјерак Републике Српске како би се могла у цјелини урадити српска
библиографија. Такође, НУБ РС је помогла више библиотека да обогате своје
фондове, а библиотеци Средњошколског центра у Костајници да је и формира.
Помогли смо Народну библиотеку Шипово, Народну библиотеку Мркоњић град,
Народну библиотеку Берковићи, библиотеку Бањалучке епархије, библиотеку
СПКД "Просвјета" у Теслићу, библиотеку ОШ "Петар Мећава" у Костајници.
Пригодне изложбе и књижевне манифестације редовно су се смјењивали
у холу НУБ РС и сали периодике. Од изложби, поред поменуте посвећене лику и
дјелу Виктора Игоа, значајна је изложба "Умјетност из кутије", остварена у
сарадњи са Умјетничком галеријом БиХ. У години јубилеја СПКД "Просвјета",
НУБ РС је организовала изложбу "Одјеци јубилеја". Одржано је и 15 књижевних
манифестација, промоција нових књига и предавачке трибине.
Недостатак буџета и простора су тренутни лимитирајући фактори за
развој НУБ РС. Треба усмјерити све снаге да се Библиотека прошири на простор
садашње Привредне коморе, други спрат Дома солидарности, чиме би се добио
прави простор за универзитетску јединицу.
Потребно је напокон дефинисати буџет ове значајне културне
институције Републике Српске, која би по оснивачком акту требало да је у
потпуности финансирана од стране Владе Републике Српске. Ма како скроман био,
тај би буџет омогућавао развој Библиотеке и остварење свих њених функција, међу
које би требало увести и ону парламентарне библиотеке, која недостаје Републици
Српској и њеном Парламенту.
Библиотека је комплетно окречена, укључујући и одјељење Обилићево;
начињена је портирница за универзитетске читаонице и урађен компјутерски
програм за праћење кориштења читаоница; одвојена је просторија за спремачице;
постављене нове тракасте завјесе у Дјечијем одјељењу; постављен нови итисон у
Дјечијем одјељењу и у још три канцеларије. Библиотека је из својих средстава
сервисирала у потпуности десет рачунара. Уведене су двије нове телефонске
линије и купљена четири нова телефонска апарата.
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ПОДАЦИ И ПОКАЗАТЕЉИ
Особље
Укупно
51
Библиотечки радници 30
Остали стручни кадар 14
Помоћни радници
7
Фондови
Укупно
530.053
Књиге
209.887
Периодика
320.166
Музикалије
Набављено у 2002. укупно
9.277
Обавезан примјерак РС
919
Обавезан примјерак Народна библиотека Србије 3.479
Обавезан примјерак Матица српска
2.109
Купљено
2.770
Обрађено
Књига
6.886
Часописа и новина 6.602
Дисертација и магистарских радова 16
Пројекти
Центар за медије
Манифестације
1. Предавање поводом 200 година од рођења Виктора Игоа на тему «Victor
Hugo- LES CHATIMENTS»
Предавач проф. др Младен Шукало
Уторак, 19.02. 2002. године 19,00 часова
2. «Фондација за мир и рјешавање криза»
Трибина «Грађанска читаоница» представљање библиотеке «XX ВЕК»
промоција књиге Теофила Панчића «УРБАНИ БУШМАНИ»
Учествују: Иван Чоловић ,Теофил Панчић и Ранко Рисојевић
Четвртак, 07.03.2002. године 18,00 часова
*
3. Промоција књиге «У ИНАТ ВЕТРОВИМА»
АНТОЛОГИЈА
УКРАЈИНСКЕ
ПОЕЗИЈЕ XVI – XX век
Учествују: проф. др Миодраг Сибиновић, проф др Лука Шекара, Ранко
Рисојевић, Слободан Наградић
Четвртак, 28. 03. 2002. године 19,00 часова
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4. Књижевна промоција «ПРИВИЂЕЊА» аутора Милана Трбовића
Учествују: Тања Ступар, Миладин Ћулафић, Тихомир Левајац, Никола
Томовић и чланови Експерименталне сцене «Ђачко доба» из бањалучке
Гимназије
Понедељак, 15.04.2002. године 19,00 часова
5. Француска читаоница – организатор предавања на тему СЈЕЋАЊЕ И
МЕНТАЛИТЕТ КОД Данила Киша и Марсела Пруста
Предавач проф, др Младен Шукало
Уторак, 16. 04.2002. године 19,00 часова
6. Бањалучко франкофоно друштво организатор Изложбе слика поводом
двијестогодишњице рођења Виктора Игоа.
Учествују студенти Академије ликовних умјетности Требиње и Академије
умјетности у Бањалуци
Уторак, 07. 05. 2002. године 19,00 часова ( 07.05.-20.05. 2002. године)
*
7. Књижевно вече НАРОДНА КУЛТУРА ЧАЧАНСКОГ КРАЈА У КЊИГАМА
Гроздане Комадинић «Варовнице», «Предсказања» и «Књига о љубави»
Учествују: Милош Бојиновић, Душан Праћа, Ранко Прерадовић, Бране
Моцоња, Тихомир Левајац, Експериментална сцена «Ђачко доба» из
Гимназијеи ауторка Гроздана Комадинић – Чачак
Субота, 11.05.2002. године 20,00 часова
*
8. Мултимедијална презентација др Србислава Букумировића из Београда
- презентацију 8. вијекова Прве српске библиотеке манастира
Хиландар
- презентацију
мултимедијалног часописа чији је уредник С.
Букумировић
- презентацију Зборника радова под насловом «Интернет и ћирилица»
Понедељак, 27. мај 2002. године 18,00 часова
9. ТРИБИНА «САВРЕМЕНИЦИ», Ненад Грујичић - «ЧИСТАЦ» изабране
пјесме
Учествују: Ненад Грујичић, Александар Грандић и Ранко Рисојевић
Четвртак, 30.05.2002. године у 20,00 часова *
10. Француска читаоница организатор предавања на темуМЕНТАЛИТЕТ У МОДЕРНОЈ ТЕОРИЈИ КОД ФРАНЦУЗА
Предавач проф. др Младен Шукало
Четвртак, 06.06.2002. године 19,00 часова
11. Трибина - Књижевне промоције
Александра Чворовић-Анђео под креветом
Жељко Ђурђевић-Самице поноћи
Учествују : Александра Чворовић, Тања Ступар, Жељко Ђурђевић, Златко
Јурић
Водитељ Трибине-Александар Грандић
Среда, 19.06.2002. године 20,00 часова
12. Постављена изложба «Петар Кочић», књиге и периодика из фундуса
НУБ РС
Изложба отворена до 15.09.2002. године
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13. Изложба «ОКТОБАР МЈЕСЕЦ КЊИГЕ»
Од 18. септембра до 31. октобра 2002. године
14. «Шилерово вече» Гост: Хајнц Јозеф-Каспар
«Schiller-Abend» Gost : Heinz-Josef Kaspar
Шилеровер текстове на српском језику говодри Душко Мазалица
Понедељак, 07.10.2002. године 19,00 часова
15. Изложба «Умјетност из кутије» «ART FROM THE BOX»
УМЈЕТНИЧКА ГАЛЕРИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
CONCEPT METROPOLIS COMMUNICATIONS
Инсталације следећих аутора:
Маја Бајевић, Јусуф Хаџифејзовић, Един Нуманкадић, Нусрет Пашић,
Мустафа Скопљак, Алма Суљевић, Мирсад Шехић
22.10.-08.11.2002. године
16. Промоција књиге «Безвремени»
Учествују: аутор Сузана Прпић, господин Ранко Павловић, проф. Миљко
Шиндић
Субота, 16.11.2002. године 12,00 часова
17. Књижевна промоција «ЧОВЈЕК У СРЕДИШТУ»
Учествују: проф. Др Јован Аранђеловић, проф. Др Богомир Ђукић,
pроф. др Радивоје Керовић – аутор, Ранко Рисојевић – водитељ
Уторак, 10.12.2002. године 18,00 часова
18. Поетско-драмско вече са Даром Стојиљковић
Водитељ програма Горан Ђурић – студент III године Академије
Сриједа, 18.12.2002. године 18,00 часова
19. Изложба СТОГОДИШЊИЦА «ПРОСВЈЕТЕ»
Четвртак, 26.12.2002. године 12,00 часова
Издаваштво
1. Библиографија Републике Српске
Књиге, брошуре и музикалије, 2002. св. 1
2. Рекли су о шаху, Михаило Михаљчишин, 2. проширено издање
3. Унификација колизионих норми о уговореним обавезама у оквиру Европске
уније, др Валерије Шаула
Интерна издања
Универзална децимална класификација ( УДК)
8. ЈЕЗИК .ЛИНГВИСТИКА. КЊИЖЕВНОСТ .Књижевност, превод са
енглеског језика, стручна адаптацоија ирегистар, аутора, Биљане Билбије
штампан као интерно издање достављен је свим Одјељењима и
Службама НУБ РС, Матичним библиотекама у РС и Народним
библиотекама матичног поодручја НУБ РС у септембру мјесецу.
Библиографија библиотекарске литературе у Народној и
универзитетској библиотеци РС, припремљене у Матичној служби;
Информативни билтен припремљен u ISBN Агенцији Републике
Српске;
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Упутство о укључивању у ISBN систем ; аутор руководилал матичне
jединице;
Израда каталошког CIP записa; аутор руководилац Матичне ј.
Лична карта библиотеке, српско и енглеско издање
Легитимна права и обавезе Националне библиотеке РС
Упутство за кориснике Њемачке читаонице
Упутство за кориснике Универзитетске јединице
Упутство за кориснике Информативно-позајмног одјељења
Упутство за кориснике Интернет клуба
Упутство за кориснике Одјељења Обилићево
Национална јединица
ИСБН
Регистровано 108 издавача
ЦИП
Урађено 442 каталошка записа
Библиографија
Библиографија Републике Српске, св. 1
Универзитетска јединица
Рад се одвијао у оквиру:
- Рефералног одјељења са научно-информационим и рачунарско
програмерским центром
- Одјељење студијских читаоница
- Одјељење страних читаоница
- Одјељење периодике са читаоницом
У оквиру РЕФЕРАЛНОГ ОДЈЕЉЕЊА преко 2000 корисника је тражило
библиотечко-информационе и научно-истраживачке услуге .Стручну
помоћ су путем електронског и лисног каталога добијали сви профили
корисника.Будући да је развијен програм за аналитичку обраду
монографских и серијских публикација, пружање ове врсте услуга је много
једноставније и квалитетније.Корисницима је омогућено добијање
информација и путем Интернета као и њихово штампање .
У оквиру рачунарско-програмерског центра се континуирано радило на
развијању, усавршавању и надоградњи CDS/ISIS-a чији смо званични
дистрибутери.Развијен је програм за инвентарисање библиотечке грађе и
вршено је прилагођавање програма за штампу.
У току овог периода континуирано се радило на одржавању наше мреже,
Winisis је дистрибуиран и осталим библиотекама са нашег подручја, а
њихови кадрови су обучавани за каталогизацију на електронском каталогу.
У оквиру СТУДИЈСКИХ ЧИТАОНИЦА, корисницима се даје на
кориштење фонд униката који броји око 50 000 библиотечких јединица.
Три опште читаонице које имају око 150 читалачких мјеста, у току 2002.
године користило је свакодневно 1300 уписаних корисника.
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ФРАНЦУСКА ЧИТАОНИЦА је ове године обогатила свој фонд разним
донацијама.Око 1000 књига стигло је из неколико француских библиотека,
од Француског културног центра у Београду и од Француске
амбасаде.Члановима ове читаонице омогућено је кориштење око 3600
књига на француском језику и 30 наслова часописа.
Редовно су одржавани курсеви француског језика.
Укупан фонд ЊЕМАЧКЕ ЧИТАОНИЦЕ је 708 наслова монографских
публикација и наслова часописа који су доступни њеним корисницима.
У сарадњи са Кацеларијом њемачке амбасаде и Гете института из Сарајева
организовани су курсеви њемачког језика.
Основни, средњи и конверзациони курсеви, почев од априла, трајали су 12
седмица.У току љета одржана су 4 интезивна курса у трајању од 4 недјеље,
а у септембру два нова почетна курса.
Наставу су држали асистенти Филозофског факултета,одсјека за њемачки
језик.
У протеклом периоду ОДЈЕЉЕЊЕ ПЕРИОДИКЕ је завршило изградњу
базе серијских публикација, чији фонд износи 3 070 наслова домаће и
стране периодике.
Сви обрађени наслови доступни су корисницима у читаоничком
простору.Читаоничке услуге је користило 2340 читалаца, а кориштено је
преко 7000 свезака.
Упис читалаца се врши аутоматским путем.Будући да се изграђује база за
аналитичку обраду чланака из серијских публикација, информисање
различитих профила читалаца је добило на квалитету.
Библиотека је претплаћена на 6 дневних и седмичних листова, а фонд се
обогаћује једино путем обавезног примјерка.
У склопу редовних послова Одјељење периодике врши и дистрибуцију
ОБАВЕЗНОГ ПРИМЈЕРКА РС.
У току је изградња базе података за серијске публикације издатих на
територији РС, за што је неопходно успоставити бољу сарадњу са
издавачима.Резултат тога рада бит ће штампање НАЦИОНАЛНЕ
БИБЛИОГРАФИЈЕ серијских публикација.
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Градска јединица са Интернет клубом
Градска јединица, статистички подаци
одјел

број
израђених
тема

број уписаних
чланова

број посјета

број издавања
библ. грађе

557

8.889

10.543

-

1.287

16.128

19.451

-

140

3.366

5.184

-

-

1.157

5.144

577

1.984

29.540

40.322

577

Дјечије одјељење
ИПО
огранак
"Обилићево"
читаоница за дјецу
УКУПНО

Током године приредили смо следеће изложбе:


"Петар Кочић - књижевник, борац, народни трибун"



"Милорад Павић" - приказ одабраних дјела



Октобар "мјесец књиге"



"Из српске љубавне поезије"



"Препоручујемо из савремене књижевности"



Нобелова награда за књижевност 2002. године



"Антоније Исаковић"



Стална поставка у Дјечијем одјељењу - "Нова издања" и "Препоручујемо да
се прочита"



Дјечија периодика

И ове године из фонда Градске јединице издвојено је као помоћ за Народну
библиотеку у Мркоњић Граду 242 публикација, за библиотеку у Шипову 337
публикација, а за библиотеку Средњешколског центра у Бања Луци 150
публикација.
Нашим корисницима за претраживање је доступан електронски каталог при чему
су имали велику помоћ приликом претраживања од стране наших радника.
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Интернет клуб
У овој календарској години у Интернет клуб је укупно 120 чланова.
категорија:

ученици

студенти

остали

УКУПНО

23

87

10

120

19%

73%

8%

-

број чланова
проценат

Већину чланова чине студенти, који поред услуга Интернет клуба користе и
услуге Универзитетске библиотеке НУБРС.
Велики број чланова је уписан у првом кварталу ове године:
мјесец

јан

феб

маj

апp

мај

јун

јул

авг

сеп

окт

нов

дец

уписано

52

17

14

17

4

3

3

2

4

4

0

0

%

43%

14%

12%

14%

3%

3%

3%

2%

3%

3%

1%

0%

Интернет клуб НУБРС је током ове године уредно и квалитетно обављао
своје задатке, ISDN веза са интернетом је у укупној оцјени била врло добра,
важнијих техничких проблема и кварова није било.
Конференције, семинари и дјелатност у оквиру Друштва библиотекара

1. Учешће у раду Друштва библиотекара Републике Српске.
САСТАНЦИ УПРАВЕ ДРУШТВА БИБЛИОТЕКАРА
• У Теслићу, у марту 2002.године
• У Требињу, 10.05.2002.године
• У Српском Сарајеву, 14. 06.2002.године
• У Зворнику, у септембру 2002.године
• У
Вишеграду,
годишња
Скупштина,
09.10.2002.године
• У Бијељини, обиљежавање 70 година постојања
Народне
библиотеке
''
Филип
Вишњић''
9.11.2002.године
2. Учешће на НАУЧНО- СТРУЧНОМ СКУПУ 'Интернет и
ћирилица'' у НАРОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ СРБИЈЕ у Београду
од 11-12.02-2002.године.
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3. КОНФЕРЕНЦИЈА НАЦИОНАЛНИХ БИБЛИОТЕКА
ЕВРОПЕ БУДИМПЕШТА
Од 25.09. до 01.10.2002.године
4. Учешће на МЕЂУНАРОДНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ ISBN
АГЕНЦИЈА у Берлину од 14.до 17.10.2002.године
5. ПОСЈЕТА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ КЊИГЕ У
БЕОГРАДУ
од 22.до 27.10.2002.године
6. Учешће на СЕМИНАРУ У НАРОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ
СРБИЈЕ
'' Развој библиотекарства у Великој Британији''
учешће стручњака, професора, предавача са Универзитета у
Мидлесксу у Великој Британији.
7. УЧЕШЋЕ НА СЕМИНАРУ МЕЂУНАРОДНОГ
ПРОЈЕКТА ПУЛМАН ЗА ЈАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ у Сарајеву од
03.до 04.11.2002.године
8. Учешће на СТРУЧНОМИ СКУПУ БИБЛИОГРАФА у
Инђији од 14.до 16.11.2002.године
9. Учешће на СЕМИНАРУ У БИБЛИОТЕЦИ ГРАДА
БЕОГРАДА на тему '' Адаптација библиотека за савремено
информатичко доба'' од 18. до 20.11.2002.године.
10. Учешће на КОНФЕРЕНЦИЈИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
'' Ррасправа о културној полотици Бих'' у Салзбуру од
09.до 10.10. 2002.године
11. Учешће нa МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ КЊИГЕ У
ФРАНКФУРТУ од 10.до 12.10.2002.године
12.Учешће У РАСПРАВИ О КУЛТУРНОЈ ПОЛИТИЦИ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ у Сарајеву од 21. до 24.11.2002.год.
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13. Учешће на курсу У НАРОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ СРБИЈЕ
за '' Сарадња Библиотека и издавача'' у Београду
од 17.до 18.10.2002.годдине
14. СЛУЖБЕНА ПОСЈЕТА др Србислава Букумировић,
стручњака за информатику из Народне библотеке Србије ради
едукације и консултација стручних сарадника Рачунарскопрограмерског центра НУБ РС од 28. до 29.05.2002.гофине.
15.У ОРГАНИЗАЦИЈИ НУБ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
одржано стручно предавање, први семинар Националне
библиотеке Републике Српске, који је пpипремила руководилац
Матичне службе, проф. Биљана Билбија на тему:
'' Измјене и допуне УДК у периоду од 1991-2001''
који је одржан 27.јуна 2002.године.
Директор:
Ранко Рисојевић
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