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ОСВРТ НА ПРОТЕКЛУ ГОДИНУ

Гледајући у цјелини, као изузетно сложена институција, Народна и
универзитетска библиотека Републике Српске 2005. годину завршила
је успјешно пошто се у односу на 2004. годину могу констатовати
битни помаци, нарочито у градској јединици "Петар Кочић" и у
изложбеноманифестационом дијелу. Остале јединице и домени рада
били су на прошлогодишњем нивоу, или су незнатно побољшани, као у
одјељењу обраде књижне грађе.
У домену националне функције, може се констатовати готово потпуно
извршење плана.
Урађена је библиографија за 2005. годину, у двије свеске, са пратећим
прегледом издавача Републике Српске.
Издавачима је пружена потпуна услуга у погледу израде ЦИПа и
додијељивања ИСБН броја, што је нешто више од 700 записа којима
треба прибројати и стручну обраду чланака у научној периодици
Републике Српске.
Одржани су семинари и организовани стручни испити за
библиотекарску струку, књижничар и библиотекар, који је успјешно
похађало и положило 33 библиотекара различитог профила.
Више библиотекара учествовало је својим радовима у стручном
семинару одржаном на Јахорини и у семинарима у Србији, док је
директор учествовао на конгресу ИФЛЕ у Ослу.
Веома је значајно учешће нашег библиографа у изради српске
библиографије СЕРБИКА, као и стручним скуповима библиографа
Србије у Инђији.
У 2005. години, нарочито је била активна наша развојна, односно
Матична служба која је организовала више семинара за школске
библиотекаре и активно учествовала у формирању и раду више
подружница школских библиотекара у РС. Такође, ова служба је
наставила да прати развој свих библиотека у РС, народних, школских,
високошколских и специјалних.
Универзитетска јединица најважнији искорак учинила је у домену
коришћења страних база у које имамо бесплатан приступ, нарочито
велике америчке EBSCO базе захваљујући којој може да се користи
више од 10.000 стручних публикација у пуном њиховом обиму. Такође,
повећана је фреквенција у одјељењу периодике коју користи све више
студената и сарадника универзитета при изради стручних радова, као и
услуге стручних информатора. Нажалост, овдје се мора поновити
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готово потпуно одсуство сарадње са ректоратом који не прихвата НУБ
РС као своју саставну чланицу, него је посматра у равни придружених
чланица, што она никако не може бити. Јер свакодневно услугу ове
библиотеке користи више стотина студената који немају други сервис и
хтјели не хтјели морамо НУБ РС посматрати као осну институцију
Универзитета у Бањалуци. Али, како у овој области нема сарадње са
универзитетима можемо да констатујемо велике осцилације у раду
појединих факултетских библиотека. Такође, изостају заједнички
планови у погледу изградње будућег студентског кампуса у Бањалуци.
Библиографија која је нестручно урађена за потребе прославе
годишњице Универзитета није била стављена на увид стручњацима
НУБ РС и представља неупотребљиву публикацију када је у питању
ова захтијевна струка. Ово су само неки промашаји Универзитета у
Бањалуци а слично би се могло рећи и за Универзитет у Источном
Сарајеву.
Градска јединица "Петар Кочић" протеклу 2005. годину завршила је
веома успјешно јер је покренула многе активности у оба њена
одјељења, нарочито у Дјечијем одјељењу гдје су одржане бројне
манифестације уз учешће како наших истакнутих књижевника,
психолога, глумаца, тако и самих ученика основних школа што је ово
одјељење учинило веома живим. Истовремено је заустављено осипање
чланства и ова година представља изазов да се почну да враћају
читаоци у већем броју што је прије овог рата била једна од
карактеристика дјечијег одјељења наше библиотеке. Али активности
које смо споменули саме по себи представљају важан сегмент рада па
се с обзиром на њих дјеловање Дјечијег одјељења мора да посматра као
позитивно.
Послије дугог времена урађена је ревизија књижног фонда градског
одјељења «Обилићево» што је услов за његову значајнију обнову.
Градска јединица обогаћена је знатно отварањем Америчког кутка у
њеној подручној библиотеци у Обилићеву. То је значајна инвестиција
коју су исфинансирали Амбасада САД у БиХ и Градска управа
Бањалука и гдје се ове године очекују нове активности. Отварањем
Америчког кутка град је добио значајан сервис за све оне који су на
било који начин усмјерени на тражење информације или сличне услуге
из домена рада ове читаонице. Биће ту значајан књижни фонд, више
периодичних публикација, мултимедије, интернет кутак с бесплатним
базама података како научним тако и популарним.
Кадровски НУБ РС протеклу година завршава ојачана, јер су примљена
три нова библиотекара информатора, али и осиромашена јер је на нову
дужност отишла госпођа Биљана Билбија досадашњи помоћник
3

директора. Ипак, млади библиотекари све више преузимају водеће
позиције у библиотеци и својим активностима полако наше
библиотекарство уводе у информатичко друштво.
НУБ РС је у 2005. години поред Библиографије књига и публикација
објавила и четири књиге у властитом издању.
Финансијски 2005. година била је међу лошијим у односу на вријеме
када је библиотека установљена као републичка институција од
посебног интереса, пошто јој до данас нису обезбијеђена средства за
стабилно финансирање. Тако се у домену материјалних трошкова може
да констатује потпуно одсуство помоћи од стране Владе РС, која је
издвојила само 20.000 КМ интервентних средстава за покриће дијела
дугова за електричну енергију. Због овог проблема, библиотека није
успјела да плати дио својих обавеза (струја, гријање, чистоћа, ЗИБЛ)
што ће оптеретити њено пословање у идућој календарској години.
Минстарство културе и Влада РС већ годинама не издвајају средства за
обнову књижних фондова у библиотекама РС што ће имати и већ има
катастрофалне посљедице. Захваљујући помоћи и разумијевању града и
Министарства науке и технологије, као и сарадњи НУБ РС са великим
српским библиотекама, књижни фонд се коликотолико обнавља, али
ту нема помака када је у питању претплата на периодику, значајнија
обнова монографских публикација намијењених студентима и науци,
као и обнови градских одјељења. Просјек од 10.000 набављених
монографских публикација одржава се ових година, али то је само кап
у мору стварних потреба библиотеке. У суштини, без претплате на
часописе којих има у нашим страним читаоницама, Француској
читаоници "Виктор Иго" и Њемачкој читаоници "Томас Ман", а сада и
Америчком кутку, НУБ РС би своју периодику могао да сведе само на
поклоне из Србије и куповање занемарњивог броја дневних и
седмичних публикација.
Пристизање обавезног примјерка из Народне библиотеке Србије и
Библиотеке Матице Српске у Новом Саду прати и реципрочно слање
наших публикација у ове двије значајне српске библиотеке. Али
појављује се простор смјештаја нове књижне и некњижне грађе и НУБ
РС мора у сарадњи првенствено с градом пронаћи рјешење овог већ
хроничног проблема.
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МАТИЧНА СЛУЖБА
Милка Давидовић, координатор службе
Извјештај о раду у 2005. години
У Матичној служби за библиотеке регије Бања Лука преузела сам
послове у току мјесеца марта, а у мају сам почела да радим као
координатор Матичне службе Републике Српске. Одмах сам почела
интензивно да радим на пружању стручне помоћи библиотекама
матичног подручја.
Стручна помоћ се пружа:
· обиласком библиотека и непосредним пружањем помоћи,
· семинарима,
· савјетовањима и
· личним и телефонским контактима.
Обилазак библиотека
Теренски обилазак библиотека је изостао због недостатка возила.
Одлазак у Вишеград је искориштен да се обаве разговори о многим
питањима из домена матичности са радницима матичних служби и
директорима скоро свих библиотека.
Током године, скоро свакодневно телефоном је разговарано са свим
службама и директорима о разним проблемима на које су наилазили у
библиотечком пословању. Нагласила бих да сам по први пут
успоставила контакт са библиотекама Универзитета у Источном
Сарајеву.
Када су у питању школске библиотеке на територији града Бања
Лука и факултетских библиотека Универзитета у Бањој Луци обиласци
су били чести.
Успостављени су контакти са библиотекарима из Србије и
Македоније, са којима су вођени корисни разговори
Врсте помоћи:
1. Народној библиотеци «Филип Вишњић» у Бјељини и Народној
библиотеци у Лакташима у више наврата сам пружила и давала
упутства како да изврше ревизију књижног фонда. На увид сам
им дала и многа документа која сам урадила приликом ревизије
књижног фонда у нашој библиотеци и пренијела им своје лично
искуство.
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2. Детаљна упутства како се води «Књига инвентара» дала сам
библиотеци Основног суда у Бањој Луци, библиотеци Основне
школе «Свети Сава» у Фочи и библиотеци у Берковићима.
3. Била сам ментор Дарији Бубало, студенту факултета за пословни
инжењеринг и менаџмент, која је била три седмице на практичној
обуци у нашој библиотеци.
4. При оснивању Медијатеке у Металској школи у Бањој Луци дала
сам потребне и корисне савјете и упутства.
Семинари
 У НУБ Републике Српске 12. марта одржан је семинар под
називом «Школска библиотека у информационом окружењу».
Одржала сам предавање на тему «Сарадња школских и народних
библиотека».
 На Јахорини је 3031. маја одржан стручни скуп «Библиотеке
данас: путокази и препреке развоју». Моје излагање је било
«Матична служба у развоју библиотечке дјелатности».
 У Лакташима 21. децембра одржан је семинар на тему:
«Стандарди за школске библиотеке» и «Савремени библиотечки
каталози».
 Присуствовала сам Међународном семинару у Београду одржан 5
 8. октобра, на тему «Деца и библиотеке».

Анкете
 Урађена је Анализа рада мреже народних библиотека матичног
подручја Народне и универзитетске библиотеке Републике
Српске за 2004. годину, која се односи на бањалучку регију.
 Урађена је Анализа рада факултетских библиотека Универзитета
у Бањој Луци за 2004. годину.
 Ажурирала сам податке о библиотечком пословању у 2004.
години за све библиотеке у Републици Српској.
 Свим народним библиотекама упутила сан анкетне листове о
библиотечком пословању у 2005. години. Анкетни листови су у
складу са међународним прописима о библиотечком пословању.
Сређивање података је у току.
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 Упутила сам анкетне листове и библиотекама Универзитета у
Бањој Луци.
 Анкетни листови су по први пут послани и факултетским
библиотекама Универзитета у Источном Сарајеву.
Проблеми и перспектива развоја
Од свих типова библиотека, школске библиотеке имају највише
потешкоћа. Многе су смјештене у неодговарајућем простору, књижни
фонд је осиромашен, недостаје стално запослени наставник
оспособљен за послове библиотекара. Матична служба ће радити на
томе да се почну примењивати међународни стандарди за школске
библиотеке.
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УНИВЕРЗИТЕТСКА ЈЕДИНИЦА
Милошевић Бојана, координатор
ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2005. ГОДИНУ

У овом извјештају размотрићемо рад свих организационих одјељења која се налазе
у саставу Универзитетске јединице.
ОДЈЕЉЕЊЕ ПЕРИОДИКЕ СА ЧИТАОНИЦОМ
Ово одјељење ради на набавци, обради, смјештају периодике у магацински
простор,давању фонда на кориштење и пријему и дистрибуцији обавезног
примјерка.
Без могућности да се претплатимо на стручне часописе, фонд смо протекле
године обогатили за 245 наслова(годишта), од чега 51 новина и 194 часописа(ОП
РС: 48 наслова, ОП Србије: 64 наслова, ОП Војводине: 94 наслова.Куповином 7 и
поклоном 32 наслова периодичних публикација
Обавезни примјерак Републике Српске се дистрибуира у 10 библиотека у
Републици Српској, Србији и БиХ.Спаковано је 167 пакета од којих нису сви
стигли до одредишта и тако заузимају, ионако скучен магацински простор.
Сви пристигли наслови су обрађени тако да је последњи MFN број у бази ПЕРИОД
3189.Презентација нових наслова, њих око 40, корисницима је доступна на нашем
сајту.
Комлетирана годишта се дају на повез, тако да је протекле године увезано око 60
наслова, као и пар наслова часописа из 19 в.
У читаоницу периодике се учланило 45 читалаца.
Иако има која свега 5 мјеста, кроз читаоницу мјесечно прође између 150 и 200
посјетилаца.У току године читаонички простор је користило 2059 посјетилаца. а
кориштено је3243 наслова, односно 4678 свезака.
Осим фонда серијских публикација у овом одјељењу се прикупљају и плакати и
картографска грађа(прикупљено је 500 плаката и 40 карата.Та грађа се само
физички пописује без каталошке обраде.
У току године се прикупљају чланци које Глас српске објављује о НУБРС.
Ово одјељење има и информатора за друштвене науке који за претраживање
користи фонд периодике.
У току године извршена је класификација 190 чланака за потребе издавача нових
наслова или нових бројева, већ постојећих часописа.
Такође се врши аналитичка обрада часописа Развитак из 1910, тј. за период 1935
1940 године.
СТУДИЈСКЕ ЧИТАОНИЦЕ са око 150 читалачких мјеста користила су у току
2005. године 1044 уписана читаоца.У току године број посјетилаца је био око 6000,
а из фонда униката је кориштено преко 10 000 књига.
РЕФЕРАЛНИ ЦЕНТАР је унаприједио свој рад захваљујући информатору за
периодику, који за потребе читалаца врши претраживања у периодичним
публикацијама.Услуге овог одјељења је тражило преко 600 корисника, а број
издатих књига је износио 2500.
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СТРАНЕ ЧИТАОНИЦЕ су протеклу годину посветиле првенствено обради свог
фонда и формирању електронског каталога што ће олакшати рад и давање
информација читаоцима, али је ставило у други план културнопросвјетне
активности у обје читаонице.
Фонд Француске читаонице са 4000 библиотечких јединица, обогаћен је у 2005.
год. са свега двадесетак нових књига.
Значајно није обогаћен ни фонд Њемачке читаонице, тако да број монографских
публикација које посједује није прешао 1000 наслова.
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Градске јединице
Љиља ЗечићПетровић, координатор
У 2005. години је покренуто низ активности које су имале за циљ да
популаришу Библиотеку као културноинформативни центар , гдје би
поред уобичајених послова издавања књига кориснику били понуђени
и многи други садржаји.
.
Поред организованих посјета ученика средњих школа , студената ,
те малих тематских изложби (200 година од рођења Х.К. Андерсена,
400 година од првог издања романа Дон Кихот, Мјесец књиге,
Нобелова награда за књижевност за 2005. годину, Издања Стубова
културе итд.), покренути су и сљедећи садржаји:
објављен конкурс за ученике Основих школа под називом «С књигом
ћу склопити савез», награде за најбоље радове додијељене су на
централној прослави Дана библиотеке;
обиљежен Свјтски дан поезије гостовањем пјесника Боре
Капетановића;
одржано предавање на тему «Психолошки портрет лика у дјелима
Достојевског и Толстија» у сарадњи са Филозофским факултетом
(предавач психолог Милица ДробацСтупар);
обиљежено 200 година од рођења Х.К. Андерсена (гост Сузана Прпић
и глумци Дјечијег позоришта);
одржана промоција романа за дјецу «Тајна краљевог града», аутора
Ранка Павловића;
дружење дјеце са писцем Петром Ђаковићем;
у склопу Фестивала дјечијих позоришта гостовали су: Љубивоје
Ршумовић, Исмет Бекрић, Љиљана Петровић, Ранко Павловић и Ранко
Рисојевић;
одржана промоција првог дјечијег електронског часописа у РС
«Мостови»;
Дан библиотеке обиљежен уз учешће бањалучких основаца и
додјелом награда читаоцима;
одржано поетско вече основаца;
организован Никољдански концерт у сарадњи са музичком школом
«Опус»;
оформљене су креативне радионице (школа креативног писања, школа
цртања, гдје је набављен и сав потребан материјал за квалитетан рад
ових радиница);
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организована су редовна дружења са психолозима,
организована редовна дружења са писцима под називом »Подневни
матинеи петком»;
редовно учешће у програму Уно радиа (престављање пет наслова),
затим редовно представљање једне књиге на Радиу РС;
успостављена одлична сарадња са основним исредњим школама;
успоставњена одлична сарадња са медијским кућама;
Извршен први дио ревизије фонда у огранку Обилићево;
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СЕКРЕТАР БИБЛИОТЕКЕ, Љиљана Бабић
1. ПОСЛОВИ и радни задаци у оквиру испуњавања ЗАКОНСКИХ ОБАВЕЗА НУБ
Републике Српске у функцији матичне/националне библиотеке :
 Организовање семинара за школске библиотекаре матичне регије
Бања Лука у марту мјесецу 2005. године;
 Учешће у пословима суорганизације семинара на « Јахорини « за
библиотекаре Републике Српске, у мају мјесецу 2005. године
 Административноправни послови издавања Увјерења о стручном
усавршавању библиотекара за 150 учесника семинара;
 Организовање и припрема састанка за директоре Народних библиотека
матичне регије Бања Лука у јуну мјесецу 2005. године
 Организовање полагања стручног испита за запослене у библиотечко
дјелатности у јесењем року 2005. са семинарима
( инструктивни у октобру и консултативни у новембру мјесецу
као и само полагање испита у децембру мјесецу 2005. године)
 Административноправни послови израде и издавања Увјерења о
положеном стручном испиту у библиотечкој дјелатности за
32 кандидата који су стекли стручна звања; 15 библиотекара;
15 књижничара и 2 књижничара;
 Организовање и спровођење административоправног поступка за
превоз обавезног примјерка књига и периодичних публикација
издавачке продукције Републике Српске у периоду од 20042005.
године у Народну библиотеку Србије и Библиотеку Матице Српске.
у новембру мјесецу 2005. године.
2. СТРУЧНА ПРАВНА ПОМОЋ и давање ИНФОРМАЦИЈА за Библиотеке матичне
регије Бања Лука, посебно Народној библиотеци Лакташи код израде Статута
Библиотеке и осталим Народним библиотекама са других матичних подручја,
које се јављају телефоном, као и библиотекарима, посебно школским у вези
са њиховим статусним правима око стицања стручних звања у библиотечкој
дјелатности и слично.
3. УЧЕШЋЕ у раду УПРАВЕ Друштва библиотекара Републике Српске, као
њен члан и као члан Комисије за правна и статусна питања.
Послови Секретара Комисије и придруженог чланаконсултанта на
Општем дијелу стручног испита из области радних односа и
канцеларијског пословања .
4. ПОСЛОВИ и радни задаци везани за КАДРОВСКА ПИТАЊА из области радних
односа у оквиру дјелокруга рада Службе општих и правних послова:
 Пријем нових радника ради попуне упражњених радних мјеста, одласком
стручних сарадника на значајним и одговорним радним мјестима у
Матичној служби и ISBN агенцији РС; Рефералном одјељењу и Дјечијем
одјељењу
 Преименовање руководилаца основне Матичне, Универзитетске и Градске
јединице у Координаторешефове служби и одјељења са повећањем броја
извршилаца; на укупно пет координатора, именован је и координаторшеф
службе за обраду библиотечке грађе у складу са Правилником о
унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста НУБ РС;
 Распоређивање радника на послове и радне задатке у Служби за
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обраду библиотечке грађе у циљу повећања броја обрађених књига због
повећаног прилива библиотечке грађе путем размјене обавезног
примјерка из Београда и Новог Сада.
 Закључивање Уговора о раду са новим радницима и Уговора о
обављању повремених и привремених послова са члановима Комисије за
полагање стручног испита;
 Спровођење поступка пензиониисања два радника, који су испунили
законске услове ; 40 година пензијског стажа у случају радника
Библиотеке из Техничке службе и 40 година радног стажа у случају
сарадника Дјечијег одјељења Градске јединице, којима је Јавни фонд
за ПИО Филијала Бања Лука издао Рјешење у децембру 2005. године.
 Закључивање Уговора о дјелу са правним лицима, приватним
предузећима са којима је НУБ Републике Српске уговарала
послове везано за адаптацију и уређење простора у Градском одјељењу
« Обилићево « за отварање Америчке читаонице.
5. ПОСЛОВИ СЛУЖБЕНЕ КОРЕСПОНДЕНЦИЈЕ са надлежним органима управе
Републике и Града, Министарством просвјете и културе РС или
Факултетима Универзитета, институтима и другим установама и
предузећима, који Библиотеци дају услуге по било ком основу.
6. АКТИВНОСТИ у вези са спровођењем мјера ПРОТИВПОЖАРНЕ и ТЕХНИЧКЕ
ЗАШТИТЕ у објекту Дома радничке солидарности заједно са осталим
корисницима: Музејом РС; Дјечијим позориштем РС и Привредном комором
регије Бања Лука , чији је један од иницијатора и носилаца НУБ Републике
Српске, по налогу републичког инспектора заштите у Одјељењу
Министарства унутрашњих послова у сарадњи са Градом Бања Лука и
Институтом заштите, екологије и информатике Бања Лука.
7. ПОСЛОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА СЛУЖБИ И ОДЈЕЉЕЊА свих организационих
јединица НУБ РС са мјесечним РАСПОРЕДИМА РАДА рада одсутних
радника на боловању или за вријеме годишњих одмора.
 Остварења права радника на плаћена и неплаћена одсуства и у вези с тим
издавање Рјешења о коришћењу права на годишњи одмор.
 Ажурирање података ив Матичне евиденције радника НУБ РС у веззи са
радним стажом за обврачун плата радника.
8. ИЗРАДА НАЦРТА НОРМАТИВНИХ АКАТА НУБ Републике Српске
Правилника о КУЋНОМ РЕДУ БИБЛИОТЕКЕ и Приједлога измјена и допуна
општих аката Статута
 Учешће у раду Управног одбора Библиотеке у оквиру секретарско
правних послова.
9. Учешће на СТРУЧНОМ СКУПУ на Јахорини са израдом стручног рада
на тему: « Универзитетска библиотека у функцији унапређења библиотечко
информационе и научно – истраживачке дјелатности
10. ОСТАЛИ послови из дјелокруга рада секретара Биоблиотеке у вези са
КУЛТУРНОПРОСВЈЕТНОМ и ИЗДАВАЧКОМ дјелатношћу НУБ Републике
Српске:
 Код одржавања књижевних вечери, поставки изложби и других
културних догађаја,
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У септембру мјесецу у одсуству директора, као секретар Библиотеке
организовала сам промoцију књиге: « Велике адвокатске одбране»;
аутора Оливера Ињца из Ниша, чији су промотори били
проф. др Никола Мојовић и водитељ трибине, стручни сарадник за
односе с јавношћу, проф. Љиља ПетровићЗечић.
Организовање учешћа НУБ Републике Српске на Међународном сајму
књига у Бањалуци у септембру мјесецу 22005. године, пошто је
Библиотека добила штанд од организатора « Глас Српске » на којем су
била изложена вечина издања НУБ РС у периоду од 20042005. године.
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МАНИФЕСТАЦИЈЕ У 2005. ГОДИНИ
* 25.01.2005. године уторак 12,00 часова ИЗЛОЖБА
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ У НАРОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ Двије изложбе Два Радослава , Два времена /научна и издавачка
продукција НБС / изложба траје од 25.01. – 20. 02. 2005. године
* 28.02.2005. године понедељак 12,00 часова ИЗЛОЖБА
ПОМИРЕЊЕ/AUSSOHNUNG/RECONCILATION
Амбасадор Републике Њемачке госп. Arne Freiherrvon Kittlitz und Ottendorf
* 11.04.2005. године 12,00 часова ДАНИ ВЛАДЕ С. МИЛОШЕВИЋА
ТРАДИЦИЈА КАО ИНСПИРАЦИЈА / TRADITION AS INSPIRATION
ДАНКО БРКИЋ слике / paintings
* 09.05.2005. године постављена ИЗЛОЖБА
ПОВОДОМ 60 ГОДИНА ОД ПОБЈЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ
Аутори: Бојана Милошевић и Хелена Лајшић
Изложба отворена од 09.05.до 10. 06. 2005. године
* 16.06. 2005. године 19,00 часова
КЊИЖЕВНИ ПОРТРЕТ СЛОВЕНАЧКЕ ПЈЕСНИКИЊЕ МАЈЕ ВИДМАР
Учествују проф. др Миљко Шиндић, Живко Малешевић, Здравко Кецман,
Маја Видмар, водитељ Љиља ПетровићЗечић
* 26.09.2005. године 19,00 часова
Промоција књиге ВЕЛИКЕ АДВОКАТСКЕ ОДБРАНЕ аутора Оливер Б. Ињац
Учествују Проф. др Никола Мојовић, аутор и водитељ Љиља Петровић Зечић
* 17.10.2005. године 12,00 часова господин Љубивоје Ршумовић
* 18.10.2005. године 12,00 часова господин Исмет Бекрић
* 18.10.2005. године 20,00 часова Сусрет са добитником награде «Скендер Куленовић»
Ненадом Грујичићем
* 19.10.2005. године 12,00 часова господа Ранко Павловић и Ранко Рисојевић
* 18.11.2005. године 19,00 часова представљање књиге У мирису завичајних липа и IV
самосталну изложбу слика Драгојле Поповић
О књизи говоре Проф. др Лука Шекара, Живко Вујић/водитељ Љиља П. Зечић
* 08.122005. године 19,00 часова Промоција књиге Предрага Бјелошевића СЈЕНКА И СВОД
Учествују Ненад Грујичић, Ранко Рисојевић и аутор , водитељ Љиља П. Зечић
* 14.12.2005. године 19,00 часова Промоција едиције ЕТНОЛОШКА БИБЛИОТЕКА
Учествују Проф. др Младен Шукало, Ранко Рисојевић,
Мирослав Нишкановић (уредник и покретач едиције), водитељ Љиља П. Зечић
* 21.12.2005. године Никољдански концерт музичке школе «ОПУС» Бања Лука
Дјечије одјељење НУБ РС 12,00 часова
* 26.12.2005. године Поетско вече ученика о.ш. «Иво Андрић» НЕКА ЉУБАВ И УМЈЕТНОСТ
БУДУ СМИСАО ЖИВОТА
* 28.12.2005. године промоција књиге ПЕСНИК И ЊЕГОВА СЕНКА Зорана Ђерића
учествују; Мр Лука Кецман, Ранко Рисојевић, Ненад Новаковић и аутор
водитељ Љиља ПетровићЗечић
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РААДНИЦИ
СЛУЖБЕ
ОБРАДЕ
1.

ПАПИЋ
Биљана

БРОЈ
КРЕИРАНИХ
ЗАПИСА:

ДРУГИ
ПОСЛОВИ:

ШАРИЋ
Мирела

БРОЈ
КРЕИРАНИХ
ЗАПИСА:
ДРУГИ
ПОСЛОВИ:

ЖИВАНОВИћ
Срђан

ДРУГИ
ПОСЛОВИ

ГАЈИЋ
Борка

креирано
нових
записа

Библио база: 1231
Обилићево: 118
Дјечије одј.:
63
CIP RS:
134

обрађено
старог
фонда

додано
постојећим
записима

1.546

198

Израда текуће библчуиографије
Попис крупног инвентара
Стручни испити

Библио база: 1676
Обилићево: 139
Дјечије одј.: 104
Унос старог фонда

1.919

6.488

1.666

105

1.666

Полагање стручног испита
Замјене у ИПО 1 седмица

БРОЈ
КРЕИРАНИХ
ЗАПИСА:

2.

У 2005.
години:

ВРСТЕ ПОСЛОВА
КАТАЛОГИЗАЦИЈА И КЛАСИФИКАЦИЈА

3. 023

3. 023
456

Књиге додаване на
постојеће записе

456

ЛОКАЦИЈСКИ ПОДАЦИ: СИГНИРАЊЕ

БРОЈ
СИГНИРАНИХ
КЊИГА
ДРУГИ
ПОСЛОВИ

Библио база
Дјечије одј.

БРОЈ
СИГНИРАНИХ
КЊИГА
КЊИГА

Од 01.06. до 31.12.2005.

МАЧКИЋ
Славица
ДРУГИ
ПОСЛОВИ

5.032
122

5.154

Пријем и отпакивање пакета
Преглед књига, писање цијена
Задуживање одјељења књигама
Остало

2.241

2.241

До 05.05. Боловање
Сравњивање инвент. бројева
Одвајање енглеске књиге
Корекција сигнатура

7.395
УКУПНО
СИГНИРАНО

3. ЛОКАЦИЈСКИ ПОДАЦИ: ИНВЕНТАРИСАЊЕ

КАРАЛИЋ
Весељка

СТАНИШИЋ
Ирена

БРОЈ
ИНВЕНТ.
КЊИГА
ДРУГИ
ПОСЛОВИ

БРОЈ
КЊИГА
ДРУГИ
ПОСЛОВИ

5.199

5.199

Обавеѕни примјерак: 3717 књ.
Отпис у ИПО:

836 књ.

Израда дневне и мј. статистике
Припрема за књиговезницу,ост.
Ипо
2030
Дјечије одј.
760
Унос у књ. Инвент. 1.287
Полагање стручног испита
Отпис – ИПО, замјене на инф.
Куцање картица

УКУПАН БРОЈ КОМПЛЕТНО ОБРАЂЕНИХ КЊИГА

2.790

7.989
УКУПНО
ИНВЕНТАРИ
САНО

6.488

1.666

16

8.913

759

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ НУБ РС

Народна и
универзитетска
библиотека
Републике Српске
…………………..

БРОЈ
УПИСА
НИХ
ЧИТАЛА
ЦА

БРОЈ
ПОСЈЕТИ
ЛАЦА

БАЊАЛУКА

БРОЈ
ИЗДАТИХ
КЊИГА
ЧАСОПИСИ

НАБ.
ОДЈЕЉЕЊА
И ОГРАНАК
ИНФОРМАТИВНО
ПОЗАЈМНО
ОДЈЕЉЕЊЕ
ДЈЕЧИЈЕ
ОДЈЕЉЕЊЕ

ЧИТАОНИЦА
ЗА ДЈЕЦУ

ЧИТАОНИЦЕ
ОПШТА И
СТУДИЈСКЕ

ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2005.

ОБРАЂ.

НАСЛОВА

1.706

24.349

28.613

350

6.368

8.063

470

1.610

5.715

11.856

НОВИНЕ

БРОЈ

НАБАВ
ЉЕНИХ

ОБРА
ЂЕНИХ

КЊИГА

КЊИГА

7.223

7.328

7.223

7.328

НАБАВ. ОБРАЂ.
НАСЛОВА



1.044

ОБРАДА И
НАБАВКА
КЊИЖНОГ ФОН.
ОБРАДА И
НАБ.ПЕРИОДИКЕ
И
ЧИТАОНИЦА

БРОЈ

39

2.034

5.722



1.797

7.604

117

2.570

4.222

3.256

43.303

67.690

191

1.100

191

1.100

51

180

РЕФЕРАЛНИ
ЦЕНТАР
ОГРАНАК
ОБИЛИЋЕВО

51

180

УКУПНО

БАЊАЛУКА, 27.1.2006.

Ранко Рисојевић, директор
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