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ГЕНЕРАЛНИ ПРЕГЛЕД ПОСЛОВНЕ 2003. ГОДИНЕ 

Проводећи  у  дјело  основне  одредбе  средњорочног  плана 
развоја  и  2003.  година  протекла  је  у  знаку  квалитативних  и 

квантитативних промјена у раду НУБ РС. Правци тих промјена били су усмјерени 
према  заокруживању  функције  републичке  институције  од  посебног  интереса, 
универзитетске  која  се  свела  на  самостално  унапређење  овог  важног  сегмента 
развоја Универзитета, нарочито у погледу развоја страних читаоница као подршке 
студијама  страних  језика, и градске функције која покушава да консолидује  своје 
пословање  у  условима  слабог  обнављања  књижног  фонда,  али  све  наглашеније 
информатичке  улоге  у  култури  и  просвјети  града.  У  сваком  од ова  три  сегмента 
начињени  су  значајни  помаци  из  чега  се  може  закључити  да  је  пословна  2003. 
година  била  успјешна.  Остварена  је  боља  комуникација  на  релацији  ресорно 
министарство  библиотека,  добијена  је  материјална  подршка  за  значајан  пројекат 
информатског повезивања у систему COBISS и први пут осигуран буџет за редовно 
пословање. Нажалост,  због нaслијеђених проблема у финансирању, тај буџет није 
био довољан да се ријеше материјални проблему НУБ РС. 

Ако се, дакле, пословна 2003. годинa за НУБ РС посматра у континуитету с 
претходним  годинама,  она  је  коначно  била  у  знаку  реализаације  и  посљедње  из 
низа  законских  обавеза  Националне  библиотеке  Републике  Српске,  оне  која  се 
односила на организовање полагања стручног испита за запослене у библиотечкој 
дјелатности у РС у складу са законским, подзаконским и одредбама општих аката 
НУБ  РС  (Правилника  о  програму  стурчног  испита  за  запослене  у  библиотечкој 
дјелатности и начину његовог полагања и Упутства за примјену овог Правилника, 
који  је израђен у 2002. години.). На  том послу ангажовани су готово сви  стручни 
кадрови  НУБ  РС,  које  су  водили,  поред  директора,  помоћник  директора  и 
руководилац  развојне  службе  Биљана  Билбија  и  секретар  Библиотеке  Љиљана 
Бабић.  Сачињен  је  Јединствени  оријентациони  програм  припрема  кандидата  за 
полагање  стручног  испита  у  библиотечкој  дјелатности  за  матичне  библиотеке  у 
Републици Српској, које имају ту обавезу према кандидатима за полагање стручног 
испита  у  библиотечкој  дјелатносит  за  матичне  библиотеке  у  Републици  Српској, 
које имају ту обвезу према кандидатима са свога матичног подручја. 

Након  тога  слиједила  је  организација  и  реализација  семинара  / 
инструктивног  за  почетнике  у  марту  мјесецу  од  24.  до  28.  марта  2003.  године  и 
консултативног од 12. до 17. маја 2003. године, а полагање организовање полагања 
самог стручног испита почетком јуна мјесеца 2003. године, од 03. до 05. јуна 2003. 
године. У  јесењем  року  инструктивни  семинар  одржан  је  од  03.  до  08.  новембра 
2003.  године,  а  консултативни од 01.  до 05.  децембра 2004.  године и  непосредно 
након тога организовано је полагање стручног испита од 06. до 11.12.’03. године. 

У  два  испитна  рока  за  полагање  стручног  испита  пријавило  се  укупно  50 
радника  запослених  у  библиотечкој  дјелатности  са  свих  матичних  подручја  у 
Републици  Српској  (8):  Бањалука  Бијељина,  Добој,  Требиње,  Српско  Сарајево, 
Зворник,  који  су  успјешно  положили  испит  и  стекли  стручна  звања  књижничара 
укупно 20, виших књижничара 10 и библиотекара 10.



У  првом  полугодишту  НУБ  РС  закључила  је  Уговор  са  Информацијским 
институтом знаности у Марибору о кориштењу програмске опреме COBISS, која је 
испоручила опрему у јуну мјесецу 2003. године а на основу помоћи нашег ресорног 
министарства. 

Почетком  септембра  2003.  године  по  договору  са  ИЗУМом  из  Марибора 
реализован  је  семинар,  обука  за  10  библиотекара  НУБ  РС,  то  је  био  уствари 
почетни  курс  за  каталогизацију  у  трајању  од  6  дана,  као  услов  за  добијање 
појединачних сертификата и могућности укључивања у  једниствени библиотечко 
информациони  систем  Босне  и  Херцеговине  за  кји  је  тренутно  задужен  COBISS 
CENTAR  из  Сарајева,  а  ради  потребе  повезивања  у  библиотечку  мрежу  Србије, 
односно  Народне  библиотеке  Србије  са  којом  НУБ  Републике  Српске  има 
специјалне везе, које се тренутно састоје од размјене обавезног примјерка књига и 
периодике,  преузимања  CIP  базе  и  учешћа  у  стручним  семинарима  који  се 
одржавају  у  Народној  и  универзитетској  библиотеци  Србије,  проблеми  који  се 
јављају приликом примјене овог програма (недостатак добре академске мреже или 
плаћеног  провајдера,  немогућност  у  овој  фази  развоја  мреже  коришћења  база 
Народне  библиотеке  Србије,  неизвјесност  судбине  центра  у  Сарајеву)  тренутно 
спречава НУБ РС да  своје комплетно библиотечко  пословање преведе у COBISS, 
што ће се вјероватно остварити у догледној будућности. 

У априлу мјесецу 2003. године НУБ Републике Српске добила је сагласност 
надлежног Министарства просвјете и културе РС за преузимање активности ISMN 
агенције  Републике  Српске  у  области  издавачке  дјелатности  за  све  штампане 
музикалије на основу које је закључен Уговор са ISMN агенцијом у Берлину. На тај 
начин НУБ РС је постала прва агенција за музичка издања у БиХ. Истовремено  је 
ISBN агенција успјела потпуно окупити све издаваче из РС који су регистровани и 
чији се рад прати и координира. 

Библиографско  одјељење НУБ РС  објавило  је  двије  свеске  Библиографије 
РС,  а  библиотекар  Јелена  Слагало  урадила  је  и  потпуну  библиографију  нашег 
најзначајнијег издавача „Глас српски“. 

НУБ РС  је током 2003.  године била стална веза библиотека РС и ресорног 
министарства,  како  у  правном  погледу,  гдје  је  значајне  послове  обавила Љиљана 
Бабић, секретар Библиотеке, тако и у свим стручним питањима, чиме је комплетна 
област библиотекарства у РС добила свој законски и стручни оквир. Захваљујући 
томе,  свака  је  библиотека у РС напокон  добила бар по  један рачунар  и штампач, 
док  су  матичне  библиотеке  добиле  и  више.  Веома  је  значајна  континуирана 
активност  на  увођењу  програма  за  обраду  библиотечке  грађе  ISIS,  који  се  даје 
библиотекама бесплатно и библиотекари се уводе у његово коришћење. Ове године 
су и многе школске и факултетске библиотеке прихватиле овај програм за обраду 
свог књижног фонда. Овај посао изврсно је урадила Милица Кочић, администратор 
информатичке мреже НУБ РС и информатор за ову област. 

У  септембру  мјесецу  2003.  године  одржан  је  састанак  Управе  Друштва 
библиотекара  РС  у  организацији  НУБ  РС  на  којем  су  присуствовали  поред 
директора матичних библиотека Републике Српске и представници Министарства 
просвјете и културе Републике Српске, савјетник министра за културу мр Милорад 
Кењаловић и савјетник министра за просвјету проф. др Златко Бундало, а на којем 
су донесени значајни закључци и одлуке, посебно у вези са финансирањем.



На  годишњем  скупу  библиотекара  РС  свим  матичним  библиотекама  РС 
достављено је УПУТСТВО за израду образаца, рјешења и увјерења из РЕГИСТРА 
БИБЛОТЕКА  И  ЦЕНТРАЛНОГ  РЕГИСТРА  БИБЛИОТЕКА,  које  је  израдила 
секретар  Библиотеке  на  основу  донесеног  Правилника  о  вођењу  Регистра 
библиотека,  а  које  је у компетенцији Националне библиотеке РС. На основу овог 
Упутства  приступило  се  изради  образаца  регистарских  уложака  за  штампање 
КЊИГЕ РЕГИСТРА БИБЛИОТЕКА за матичне библиотеке у РС а која је одштампана 
у новембру мјесецу 2003. године, и достављена директорима матичних библиотека 
на  састанкуу  управе  Друштва  библиотекара  РС,  који  је  одржан  у  Матичној 
библиотеци  Зворник  средином  децембра  мјесеца  2003.  године.  На  тражење 
Министарства просвјете и културе Републике Српске израђен је приједлог измјена 
и допуна Правилника о условима и начину стицања стручних звања запослених у 
библиотечкој дјелатности, пошто је овај подзаконски акт из 1996. године стављен 
ван снаге, а у току је израда новог нацрта за његово доношење. 

Више  библиотекара  НУБ  РС  учествовало  је  на  међународним 
библиотекарским скуповима и семинарима, од којих су најзначајнији били Конгрес 
међународне библиотекарске асоцијације (IFLA) који је одржан у Берлину а чији је 
члан НУБ РС постала почетком 2003. године, којем је присуствовао директор НУБ 
РС,  и Конгресу  ISBN  агенције  у Милану,  којем  је присуствовала  госпођа Биљана 
Билбија  руководилац  развојне  службе  Библиотеке  и  ове  Агенције.  Она  је 
учествовала  такође  и  на  скупу  под  називом  Међународни  научни  скуп 
Интелектуална слобода и савремене библиотеке,  Београд, 2628. септембар 2003. 
године гдје је поднијела реферат Интелектуална слобода и модерне библиотеке: из 
нашег угла. 

У НУБ РС проведена је напокон и ревизија књижног фонда Информативно 
позајмног  одјељења  који  је  посао  изврсно  обавила  руководилац  овог  одјељења 
Милка  Давидовић  са  сарадницима.  Показало  се  да  је  ово  одјељење  највише 
страдало у посљедњих 15 година и књижни фонд је напросто преполовљен. Да би 
се вратио на ранији ниво потребна су значајнија улагања у набавку књига. За сада 
она  изостају,  иако  смо  ове  године  набавили  више  књига  него  у  протеклих  десет 
година. 

Ове  године  је  Биљана  Билбија  добила  значајно  признање  Друштва 
библиотекара  РС  награду  „Ђорђе  Пејановић“,  као  најбољи  библиотекар  у 
Републици.



МАТИЧНА СЛУЖБА 

Главне  активности  биле  су  усмјерене  на  руковођење  пројектом  полагања 
стручних испита у библиотекарству и његовом праћењем. Постигнути резултати су 
веома добри. Након два одржана испита, у прољетном и јесењем року, извршена је 
евалуција  рада  и  програма.  Уведене  су  неке  измјене  у  стратегији  реализације 
пројекта и мање промјене наставничког кадра. 

У  току  цијеле  године  настојало  се  активирати  рад  матичних  служби, 
првенствено служби матичних библиотека. Постигнут  је значајан напредак, али у 
појединим  библиотекама,  због  недостатка  одговарајућег  кадра  још  увијек  ова 
служба  није  заживјела  у  правом  смислу  (матична  библиотека  Приједор).  У 
народним  библиотекама  рад  матичних  служби  зависи  од  активности  матичне 
службе  регионалне  библиотеке.  Да  би  се  ова  служба  још  више  активирала 
наопходно је набавити возило. Година је била обиљежена напорима за унапређење 
рада мреже  библиотека,  примјене међународних  стандарда  и  пружања подршке  у 
раду  појединих  библиотека.  Одржана  су  три  састанка  са  подружницом 
факултетских библиотека. 

У  првом  тромјесечју  2003.  године  у  Матичној  служби  је  прикупљена  и 
обрађена документација из 38 (од 48) народних библиотека Републике Српске и 10 
(од тадашњих 11) библиотека Универзитета у Бањалуци за 2002. годину. Обрада је 
обухватила податке о простору, сарадњи библиотека са општинама, стању фондова 
према  врстама  грађе,  техничку  и  рачунарску  опрему,  те  бројност  и  стручну 
обученост  кадра.  Обнова  фондова  у  2002.  је  посебно  обрађена,  такође  према 
врстама  грађе. Сви извјештаји  су писмено достављени Министарству  просвјете  и 
културе,  директору  НУБ  РС,  шефу  Матична  службе  НУБ  РС  и  Друштву 
библиотекара РС. 
Неке библиотеке су  своје извјештаје доставиле касније,  али они нису уврштени у 
годишњи  кумулативни  извјештај.  Испоставило  се  да  су  све  библиотеке  своје 
извјештаје  уредно  завршиле  и  послале  својим  матичним  библиотекама,  али 
матичне  библиотеке  нису  доставиле  извјештаје  НУБ  РС.  Због  тога  смо  за  2003. 
годину урадили слиједеће: 

За  прикупљање  података  из  2003.  године  модификоване  су  Анкете  о 
библиотечком пословању, као основни извор података Матичне службе. Анкете су 
направљене  у  складу  са  међународним  прописима  о  библиотечком  пословању. 
Свим библиотекама посебно су подијељене у децембру 2003. 
Анкете садрже, осим досадашњих података о техничкој и кадровској опремљености 
библиотека и стању фондова, и питања о обнови фондова, издавачкој дјелатности 
библиотека, као и све неопходне податке за Централни регистар библиотека који 
треба  да  почне  да  води  НУБ  РС.  Такође  је  направљена  детаљна  анализа  кадра 
(према  степену  стручне  спреме,  образовним  профилима  интересантним  за 
библиотекарство и онима који су положили стручни испит). 
Сви  додатни  документи  (годишњи  извјештаји,  планови  и  програми  рада, 
информациони  материјали)  који  су  стизали  из  народних  библиотека  уредно  су 
архивирани,  по  матичним  подручјима,  у  архиви  Матичне  службе  (неовисно  о 
Протоколу и Архиви НУБ РС).



Израђени  су  адресари  народних  библиотека  РС  и  библиотека  Универзитета  у 
Бањалуци са свим промијењеним телекомуникационим бројевима, адресама, email 
адресама. Води се и евиденција о тренутном руководећем кадру. 
У  току  је  израда  статистичких  извјештаја  за  2003.  годину.  Од  48  народних 
библиотека  документе  је  досад  доставило  34,  а  са  Универзитета  је  стило  11 
извјештаја.  Број  библиотека  Универзитета  је  порастао  на  15.  Још  увијек  није 
успостављена сарадња са свим новим библиотекама. 

Неки детаљи : 

Помоћ на захтјев 

  29  народних,  12  факултетских  библиотека,  11  школских,  4  специјалне 
библиотеке  потражиле  су  помоћ матичне  службе  НУБ РС  :  првенствено  у 
вези  са  ничинима  стручног  усавршавања,  оснивања  библиотеке,  ревизије 
фондова,  обраде  периодике,  проблема  са оснивачима,  кадровске  политике, 
примјене рачунара, рада матичних служби. 

  7  библиотекара  је  затражило  правну  помоћ  и  подршку Матичне  службе  у 
вези са заштитом својих права. 

Обилазак библиотека 
  матичне: 2 
  факултетских : 6 
  специјалних : 1 
  школских : 1 

Индивидуални контакти са библиотекарима 
  библиотекари националних библиотека 7 (Србија, Холандија, Канада, 

Македонија) 
  библиотекари народних библиотека – 107 
  библиотекари факултетских библиотека – 16 
  библиотекари школских библиотека – 9 
  библиотекари специјалних библиотека – 2 

Рад у комисијама и друштвима 
Активно  учествовање  у  раду  Републичке  комисије  за  полагање  стручног 

испита  у  области  библиотекарства  и  информатике  у  којој  је  руководилац  ове 
службе,  Биљана  Билбија  њен  предсједник.  Она  је  и  предсједник  Друштва 
библиотекара Републике Српске. 

Стручне публикације 
  Информативни билтени, НУБ РС, 
  Библиографија Републике Српске, 
  ISMN приручник, Међународна  ISMN организација, Берлин  (превод са 

енглеског језика Биљана Билбија)



Контакти и чланство НУБ РС у међународним организацијама 
Контакти 

  ELAG и UDC Consortium са сједиштем у Хагу. 
Чланство 
  IFLA, International ISBN Agency, International ISMN Agencu 

Семинари 
  семинар за каталогизаторе (COBISS платформа, у просторијама НУБ РС), 
  активно учешће на 31. скупштини Међународне  ISBN Агенције у Милану, 

68. новембра 2003. године. 

Сарадња са медијима



ГРАДСКА ЈЕДИНИЦА 

За  Градску  јединицу  НУБ  Републике  Српске  2003.  година  је  била  скоро 
једнако успјешна као и претходних година, што значи да број уписаних чланова и 
број посјетилаца остао је скоро на истом нивоу. О томе говоре слиједећи подаци: 

одјел  број уписаних 
чланова 

број 
посјета 

број издавања 
библ.грађе 

број израђених 
тема 

Дјечије одјељење  453  7.143  8604   
ИПО  1.447  18.717  20.891   
огранак 
„Обилићево“ 

107  3.044  4.668   

читаоница за дјецу    842  3.656  480 
УКУПНО  2.007  29.746  37.819  480 

Уписаних у Интернет клуб – 100 корисника 
Током године приредили смо следеће изложбе: 

§  „Петар Кочић – књижевник, борац, народни тибун“ 

§  Октобар – мјесец књиге 

§  Младен Марков (Нинова награда) – мини изложба 

§  Џ.М.Куци (Нобелова награда) – мини изложба 

§  Научна фантастика – мини изложба 

§  Стална поставка у Дјечијем одјељењу – „Нова издања“ и „Препоручујемо да 
се прочита“ 

§  Дјечија периодика 

Оно  чиме  можемо  бити  задовољни  у  току  2003.  године  је  комплетно 
завршена ревизија књижног фонда у Информативнопозајмном одјељењу, урађена 
под  вођством  руководиоца  Градске  јединице.  Руководилац  Градске  јединице  уз 
помоћ  књижничара  и  администратора  за  рачунарски  систем НУБ  РС,  завршио  је 
ову ревизију у планираном року од 3 мјесеца. 
Забрињава  чињеница  да  у  овом  тренутку  имамо  коначан  број  књижног  фонда  у 
ИПОу од 51.410 библиотечких јединица. 

У  2003.  години  на  ИПО  је  достављено  1.242  обрађених  монографских 
публикација,  што  је  релативно  мало.  За  Дјечије  одјељење  у  протеклој  години 
обрађено је 1.435 монографских публикација, но овај бој је мали из разлога што се 
радило на ревизији књижног фонда у ИПОу. Књижни фонд је и протекле године



попуњаван обавезним примјерком са територије Републике Српске, Србије и Црне 
Горе, куповином и поклонима. Но све је то мало у односу на потребе ове Градске 
јединице,  имајући  у  виду  да  је  број  уписаних  релативно мали  и  да  ми  заправо  и 
немамо  шта  да  понудимо  нашим  читаоцима.  Тиме  се  морамо  мало  озбиљније 
бавити у текућој 2004. години. 

Планирани  почетак  уноса  књижног  фонда  у  ИПОу  није  реализован  из 
разлога  што  није  ни  започета  редакција  каталога.  Нашим  корисницима  за 
претраживање  је  доступан  електронски каталог  при чему  су имали велику  помоћ 
приликом претраживања од стране наших радника. 

Руководилац Градске јединице  је учествовао у раду Друштва библиотекара 
у Требињу и Вишеграду. 

Остварена  је  вилика  сарадња  са  медијима  у  Републици  Српској  и  на  тај 
начин смо хтели да побољшамо слику о нашој библиотеци. Текођер смо пружали 
помоћ неким народним библиотекама који су се обратили нама за помоћ. 

Градску библиотеку  су у протеклој години посјетили ученици Технолошке 
школе  (шест  првих  разреда),  затим  ученици  више  основних  школа  и  дјеца 
Предшколских установа, државних и приватних. Значајна је сарадња с невладином 
организацијом „Здраво да сте“ која  је у више наврата доводила ученике у Дјечије 
одјељење гдје се одвијао њихов рад уз активно учешће библиотекара.



УНИВЕРЗИТЕТСКА ЈЕДИНИЦА 

Национална  библиотека  РС  у  оквиур  своје  УНИВЕРЗИТЕТСКЕ  ЈЕДИНИЦЕ 
корисницима пружа слиједеће услуге : 

1.  библиотечкоинформационе 
2.  научноистраживачке 
3.  културнопросвјетне 

Ове разноврсне активности се одвијају у неколико одјељења : 
  Одјељење студијских читаоница 
  Одјељење француске читаонице 
  Одјељење њемачке читаонице 
  Одјељење периодике са читаоницом 
  Реферално  одјељење  са  научноинформационим  и  рачунарско 

програмерским центром 

РЕФЕРАЛНО ОДЈЕЉЕЊЕ  је  свим  профилима  корисника  пружало  информације  из 
различитих области путем лисног и електронског каталога. Око 4000 монографских 
публикација  је  у  ту  сврху  кориштено  у  читаоничком  простору.  Квалитетно 
пружање услуга ове врсте омогућено је развијањем програма за аналитичку обраду 
књижног фонда.  Пружање  информација  као  и  њихово штампање  је  омогућено  и 
путем Интернета. 

Ажурирање  база  на Интернету,  одржавање интернет  странице  и  прављење 
нових садаржаја вршено је у Рачунарскопрограмерскм центру. Winisis програм  је 
континуирано развијан, дограђиван и дистрибуиран у више библиотека у РС. 
Развијање програма за инвертарисање ће омогућити ажурнију обраду библиотечке 
грађе. 
Вршено  је обучавање наших кадрова за каталогизацију монографских и серијских 
публикација, и кориштење програмске опреме COBISS. 
У  току  је  формирање  тестне  локалне  базе  података,  захваљујући  којој  ће  бити 
отворене корисничке шифре за рад у узајамној бази. 

ФРАНЦУСКА ЧИТАОНИЦА посједује фонд од 4000 књига и 30 наслова часописа на 
француском  језику. Вршена  је  селекција и отпис  једног дијела књижног фонда,  а 
поред осталих наслова принова је и 
вриједна Енциклопедија умјетности у 12 томова. 
Број часописа које добија од Француске амбасаде смањен је за око 30%. 
Корисници су углавном ученици гимназије и курсисти француског језика. 

Књижни фонд ЊЕМАЧКЕ ЧИТАОНИЦЕ  је повећан на 1000 наслова. Читаоци могу 
посуђивати белетристику, а у читаоничком простору користити стручну литературу 
и читати десет наслова њемачких часописа. 
У читаоници су у току године одржана три курса њемачког језика. 
Између  Библиотеке  и  Гете  института  је  посписан  уговор  о  отварању  Центра  за 
изнајмљивање уџбеника за учење њемачког језика.



Поводом  обиљежавања  „40  година  францускоњемачког  пријатељства“ 
отворена  је  пригодна  изложба  и  пријем  којем  су  присуствовали  француски  и 
њемачки амбасадор у БиХ. 

У СТУДИЈСКИМ ЧИТАОНИЦАМА  је омогућено кориштење  читаоничког простора 
за 1300 уписаних корисника. Фонд униката који броји преко 50.000 библиотечких 
јединица,  биће  кориштен  заједно  са  рефералном  збирком  у  посебно  опремљеној 
читаоници. 

У оквиру ОДЈЕЉЕЊА ПЕРИОДИКЕ вршена је набавка и обрада домаћих и страних 
серијских публикација, чији фонд износи 3 100 наслова. 
Обрађене наслове у читаонци је користило 2 400 читалаца, а кориштено је готово 7 
000  свезака.  Библиотека  није  у  могућности  да  купује  стручне  часописе  нити  на 
нивоу државе постоји изграђен систем координиране набавке стране периодике. 

Набавка је сведена на : 
  5 наслова куповином 
  10 поклоном 
Значајније обогаћивање фонда врши се путем Обавезног примејрка Републике 

Српске – 45 наслова, из Србије 475 наслова и из Војводине 55 наслова, различитих 
годишта. 
Одјељење врши дистрибуцију Обвезног примјерка РС у 

  2 библиотеке у СЦГ 
  1 библиотеку у ФБиХ 
  7 матичних библиотека 

У току године су приређене 2 тематске изложбе поводом „ПРВОГ СРПСКОГ 
УСТАНКА“ и „СВЈЕТСКОГ ДАНА ЗДРАВЉА“.



ПРЕГЛЕД ИЗЛОЖБИ И КЊИЖЕВНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА 

1.  Поводом ПРВОГ СРПСКОГ УСТАНКА 14. фебруара 2003. године 
постављена је ИЗЛОЖБА монографских и серијских публикација «Путовање 

кроз историју», подијељена у три тематске цјелине: 
a)  Први српски устанак б) Карађорђевођа устанка 
в)  Династија Карађорђевића; аутор Бојана Милошевић, дипл. библиотекар и 

руководилац универзитетске јединице. 

2.  ИНСТРУКТИВНИ  СЕМИНАР,  организован  за  библиотекара  почетнике,  који 
полажу  стручни  испит  за  запослене  у  библиотечкој  дјелатности  од  24.  до  28. 
марта 2003. године. 

3.  Поводом  «свјетског  дана  здравља»  07.  априла  у  НУБ  Републике  Српске 
постављена  ИЗЛОЖБА  монографских  и  серијских  публикација,  аутор  Бојана 
Милошевић, библиотекар и руководилац Универзитетске јединице. 

4.  Поводом  ДАНА  ВЛАДЕ  МИЛОШЕВИЋА  од  08.04.  до  08.05.2003.  године 
постављена  ИЗЛОЖБА  графике  «Традиција  као  инспирација»  у  организацији 
НУБ Републике Српске и 
Академије умјетности у Бањој Луци, излагачи студенти Академије. 

5.  КЊИЖЕВНА ТРИБИНА на којој је промовисана књига 
«На први поглед», аутора проф. Живка Малешевића о којој су 
говорили проф. др Душко Бабић и Александар Саша Граднић, 
водитељ трибине. 

6.  КОНСУЛТАТИВНИ  СЕМИНАР  за  кандидате,  који  полажу  стручни  испит  и 
полагање  практичног  и  теоретског  дијела  испита  из  предмета  Каталози  у 
трајању од 5 радних дана одржан је од 12. до 17. маја 2003. године. 

7.  КЊИЖЕВНА ПРОМОЦИЈА монографске публикације 
«Српска књижевност и Ниче», аутора др Љиљане Илић о којој 
је говорио проф. др Богомир Ђукић са Филозофског факултета у 
Бањој Луци, одржана је 22. маја 2003. године. 

8.  ОБИЉЕЖАВАЊЕ ДАНА БИБЛИОТЕКЕ, прославом «Светих Ћирила и Методија» 
24.  маја  2003. године,  којом приликом су додјељене  награде  (три),  радницима 
Библиотеке  за  посебно  ангажовање  на  значајним  пројектима  НУБ  Републике 
Српске: 
Ревизије књижног фонда ИПО и организовање стручног испита проф. Милки 
Давидовић, руководиоцу Градске јединице, књижничару Весељки Каралић, 
референту матичне јединице и секретару Библиотеке Љиљани Бабић, 
дипл. правнику.



9.  СВЕЧАНА  промоција  и  додјела  диплома  библиотекарима,  Републике  Српске 
који су полагали стручни испит у првом, прољетном испитном року од 02. до 
05. јуна 2003. године и стекли стручна звања у библиотечкој дјелатности. 

10. СВЕЧАНА  додјела  престижне  награде  «Академске  палме»  за  заслуге  и 
развијање франкофоније у БиХ,  директору Националне библиотека Републике 
Српске, господину Ранку Рисојевићу,  а  ово одликовање витешког реда уручио 
је  амбасадор  Републике  Француске  Bernar  Bažole,  а  признање  потписао 
француски министар образовања Žak Lang. 

11. Поводом  КОЧИЋЕВИХ  ДАНА  од  25.  до  31.  августа  2003.  године  у  НУБ 
Републике Српске постављена ИЗЛОЖБА књига и часописа из богатог фундуса 
Библиотеке  а  у  вези  са  дјелом Петра Кочића,  који  је  приредила  проф. Милка 
Давидовић, библиотекар и руководилац Градске јединице НУБ РС. 

12. Поводом ДАНА ИТАЛИЈАНСКЕ КУЛТУРЕ постављена је ИЗЛОЖБА фотографија 
Николе Тјеција у оквиру опуса „Балкан“ у НУБ Републике Српске 08. октобра 
2003.  године,  коју  је  отворио  амбасадор  Saba  D’elija.  Такође,  промовисана  је 
књига „11 пољубаца Ружи из Београда“ а одржане су још три приредбе у оквиру 
ове манифестације. 

13. Обиљежавање  40  годишњице  помирбе  Њемачке  и  Француске  за  Европу 
поставком  ИЗЛОЖБЕ  пројекта  /  40  плаката  о  свједочанству  историјских 
догађаја  у  организацији Њемачкофранцуске  канцеларије  у  Бањалуци,  која  је 
отворена у НУБ РС 05. новембра до 05. децембра 2003. године. 

14. Одржавање  годишње конференције  NDC Nansen Dijalog Centra из  Бањалуке  у 
читаоници  периодике  НУБ  РС  од  13.  до  15.  новембра  2003.  године  у  оквиру 
реализације Балкан дијалог пројекта, који су заједнички покренули Институт за 
истраживање  мира  из  Осла  у  који  се  укључило  8  Nansen  Dijalog  Centara  из 
република бивше Југославије. 

15. КЊИЖЕВНА ПРОМОЦИЈА зброника радова ученика Гимназије у Бањалуци „На 
путевима  стилистике  и  књижевности“  у  издању  Републичког  просвјетно 
педагошког  завода  Бањалука о  којој су  говорили  проф. др Милош Ковачевић, 
проф. Зорица Никитовић и проф. Милош Милинчић 17. новембра 2003. године. 

16. ИЗЛОЖБА  издања  познатог  српског  књижара  и  издавача  Геце  Кона,  поводом 
130  годишњице  његовог  рођења,  аутора  Драгана  Мићића,  библиотекара  и 
руководиоца Завичајног одјељења Матичне библиотеке Добој отворена је од 23. 
децембра 2003. године.




