НАРОДНА И УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ИЗВЈЕШТАЈ
О РАДУ ЗА 2006. ГОДИНУ

БАЊАЛУКА

Народна и универзитетска библиотека Републике Српске у 2006. години
извршила је предвиђени план рада, укључујући и измирење вишегодишњег дуговања
по основу материјалних трошкова. У свим сегментима свога рада ова институција
направила је помаке у односу на претходну, 2005. годину, па се њено пословање
може сматрати успјешним.
Кључне активности одвијале су се у знаку обиљежавања јубилеја НУБ РС, 70
година од оснивања, чиме је установљен и нови дан Библиотеке, 26. април, јер је тог
дана, 1936. године формирана Народна библиотека као регионална, бановинска
институција изван конфесионалних оквира и по томе је прва неконфесионална
библиотека у БиХ. Обиљежавање овог јубилеја организовано је током цијеле године,
а нагласак је стављен на пригодну изложбу и скуп библиотекара БиХ и окружења,
чиме је Библиотека начинила помак у приближавању другим библиотекама у
Федерацији БиХ, пошто су на овом скупу учествовали и руководиоци библиотека у
Бихаћу, Тузли и Сарајеву. Том приликом НУБ РС објавила је брошуру под насловом
„70 година Народне и универзитетске библиотеке РС“ у којој је дала пресјек свог
историјског развоја и тренутног статуса и стања.
Најзначајнији стручни помак десио се у обради књижне грађе, пошто је
Библиотека коначно прешла на програм COBISS, који је једини регионални програм
узајамне каталогизације. Овом активношћу ми смо постигли неколико циљева. На
првом мјесту ушли смо у мрежу у којој се налазе кључне библиотеке региона, од
Словеније, БиХ, Србије, Црне Горе, до Македоније, а у новије вријеме Албаније и
Бугарске. На тај начин ствара се огроман узајамни каталог чије је коришћење
отворено, чиме се процес обраде грађе скраћује и поједностављује и ствара
могућност преузимања свих битних записа за рад библиотеке, било монографских,
били периодичних обрађених аналитички. На другом мјесту, ставио бих корист коју
ће имати научни радници и истраживачи у РС, чије ће библиографије сада стручно
радити задужени бибилиограф у НУБ РС, а водиће се и евиденција о научним
пројектима у срадањи са Министарством науке и Академијом наука и умјетности
РС.
Сљедећа област, гдје се значајно унапредио рад Библиотеке, односи се на
градску јединицу, Дјечије одјељење, гдје су организоване стручне радионице, уз
учешће ђака основних школа, као и редовна дружења са књижевним ствараоцима
(Ршумовић, Стојковић, Павловић, Бекрић, Бабић, итд.) Такође, унапређен је
информативни рад у овој јединици, гдје је стотињак ђака користило помоћ
информатора у изради својих школских задатака. Такође, информативна дјелатност
у Информативнопосудбеном одјељењу за одрасле дала је значајан допринос
повећању броја чланова овог одјељења. Захваљујући тој дјелатности НУБ РС је у
овој години повећала број уписаних чланова на 3.584, а број оних који су
присуствовали књижевним вечерима и изложбама је много већи.
Као републичка, национална институција од посебног значаја, НУБ РС је и
ове године веома успјешно организовала инструктивне семинаре и стручне испите за
библиотекаре, књижничаре и више књижничаре, за 38 библиотекара и књижничара
свих наших библиотека (народних, основношколских, средњошколских и
високошколских). На тај начин повећао се значајно број библиотекара који су стекли
стручна звања и који ће у будућности унаприједити рад својих, у претходном
периоду занемарених библиотека. Такође, матична служба НУБ РС дала је значајан
допринос организовању подружница библиотека на цијелој територији РС, као и

организовању посебних стручних семинара за те подружнице у сарадњи са нашим
матичним библиотекама. Такође, Друштво библиотекара РС у сарадњи са НУБ РС
организовало је стручне скупове библиотекара у Требињу и Вишеграду. Све ове
активности допринијеле су модернизацији наших библиотека и њиховом
укључивању у савремене информатичкобиблиотекарске токове. Матична служба
НУБ РС урадила је статистику укупног библиотекарства у РС, што се нашло и у
водичу кроз библиотеке БиХ.
За афирмацију библиотекарства у РС ове године највеће библиотекарско
признање, Повељу „Ђорђе Пејановић“ за 2006. годину добио је директор НУБ РС
Ранко Рисојевић, а за десетогодишњи јубилеј Друштва библиотекара РС и допринос
развоју библиотекарства у РС секретар Љиљана Бабић.
Као сервис наших издавача, НУБ РС и ове године је каталогисао рукописе и
додијељивао им ISBN бројеве, што је значајан допринос ISBN агенције афирмацији
нашег издаваштва и стваралаштва у свијету. На основу обавезног примјерка који
издавачи достављају Библиотеци (не увијек редовно и не сви) урађена је текућа
Библиографија Републике Српске за 2006. годину.
НУБ РС у протеклој години организовала је што самостално што у сарадњи
са другим институцијама значајне изложбе у свом простору. Поред стандардних
библиотечких изложби којима су обиљежени датуми истакнутих књижевника и
научника (Ј.С. Поповића и Николе Тесле), пажњу јавности привукле су и изложбе у
сарадњи са „Чешком беседом“, затим оне остварене са амбасадама Француске и
Њемачке, те часописом „Носорог“. На крају године дошла је изложба „Двјеста
година француског конзулата у БиХ и Травничка хроника Иве Андрића“.
Књижевне промоције у НУБ РС привукле су пажњу бројних љубитеља
књижевности, пошто су презентовани занимљиви програми, од којих овдје издваја
промоцију сарајевског часописа „Сарајевске свеске“, вече посвећено ЖанПол
Сартру, затим младим књижевницима под насловом „Нови талас“, гостовање
њемачког књижевника Штефана Пирнера, словеначке пјесникиње Марјанце
Хочевар, и других.
НУБ РС ове године промовисао је свој нови Web идентитет, који је постао
препознатљив у библиотекарству региона и Европе. Такође, као чланица
међународне библиотечке асоцијације IFLA, НУБ РС је учествовала у значајним
библиотечким скуповима, од којих је највећи и најзначајнији био годишњи скуп у
Ослу, на коме је активно учествовао директор НУБ РС. Од осталих скупова, значајно
је учешће наших библиотекара и стручних радника Библиотеке на међународним
стручним скуповима у Београду и Марибору, као и регионалним у Љигу, Сарајеву,
Источном Сарајеву, Бихаћу, Требињу и Вишеграду. Наш библиотекар, Биљана
Папић је члан тима за израду текуће и ретроспективне српске библиографије
СЕРБИКА.
НУБ РС добио је нову страну читаоницу, Амерички кутак, у градском
одјељењу Обилићево. Ова читаоница је опремљена средствима Америчке амбасаде и
у њој се одвијају нови програми уз учешће наших и америчких књижевника и
интелектуалаца.
НУБ РС као централна библиотечка институција помогла је више библиотека
да дођу до бесплатног програма WINISIS, чији је власник за БиХ управо наша
Библиотека, а творац је UNESCO. Као мали и бесплатни програм он је драгоцијен за
наше библиотеке и ми ћемо наставити да га препоручујемо и дистрибуишемо
школским и специјалним библиотекама.
Сарадња са библиотекама у Србији, првенствено са Народном библиотеком
Србије и Матицом Српском, била је на завидном нивоу.

Остаје као проблем начин на који би се убудуће могао превозити обавезан
примјерак из РС у Србију и обратно, јер садашњи због царинске процедуре није
добар.
Стручњаци НУБ РС помагали су током 2006. године нашим библиотекама у
свим отвореним питањима њиховог пословања, од менаџерског до стручног.
Добијањем возила, Библиотека је сада оспособљенија да се та помоћ прошири и да
се брже и лакше дође до свих наших библиотека како би се стекао увид у њихов рад
и како би им се пружила адекватна помоћ.
Ове године НУБ РС као градска установа Бањалуке, добила је нови простор
за развој своје градске функције на простору мјесне заједнице Старчевица. Такође,
вођене су активности за редефинисање универзитетске функције Библиотеке, а
нарочито око отварања опште читаонице у новом универзитетском кампусу у
Бањалуци.
Обнова књижног фонда ове године била је успјешнија него до сада, пошто је
Библиотека добила средства из два извора, Министарства просвјете и културе,
укупно 10.000 КМ и града Бањалука, у износу од 15.000 КМ. Овим средствима треба
придружити властита средства, којима је купљен значајан број монографских
публикација за универзитетску јединицу и градска одјељења. Све оне нису могле
бити обрађене пошто се уводио нови систем за обраду, али већ посљедња три
мјесеца показала су повећање броја обрађених књига од 100% у односу на ранији
процес и коришћење претходног програма WINISIS.
Библиотека је ове године успјела да преброди проблеме узроковане сталним
одливом информатичког кадра, одржала је своју мрежу, обновила компјутерски
фонд куповином нових 7 рачунара и поправком још десетак. У току је обнова
комплетне мрежне инсталације која ће омогућавати већи и бржи проток
информација.
Кадровски НУБ РС је наставила да се освјежава и обнавља примањем младих
високообразованих стручњака, који се укључују у савремене библиотечке токове.
Основни финансијски показатељи за 2006. годину показују стабилније
финансирање него до сада, нарочито у ставкама материјалних трошкова. Такође,
евидентно је веће учешће града Бањалука у финансирању градске функције
библиотеке, које је порасло од 25.000 до сада на 40.000 у овој години. Такође,
амбасаде Француске и Њемачке, уз ново ангажовање Америчке амбасаде
суфинансирају рад својих читаоница. Значајна је помоћ била и ове године од стране
Министарства науке и технологије РС. Телеком РС помогао је Библиотеци износом
од 15.000 КМ за куповину новог возила, док је остало дало Министарство просвјете
и културе које је основни финансијер Библиотеке. Хипо Алпеадрија банка помогла је
Библиотеци износом од 5.000 КМ за дјелатности Дјечијег одјељења. Ако би се
укратко резимирало финансијско пословање, добила би се избалансираност прихода
и расхода.
Средства прешла преко рачуна Библиотеке,
укуључујући и стручне испите: 200.589,48 КМ
Укупни плаћени материјални трошкови: 191.163,63 КМ
Остало је да се плате материјални трошкови новембра и децембра, док су
остала средства намјенски дата комисији за стручне испите.

Ранко Рисојевић, директор

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ СЕКРЕТАРА БИБЛИОТЕКЕ
Односи се на првенствено на активности одјељења у оквиру јединице
Заједничких служби НУБ РС, чији сам непосредни руководилац/координатор, а који
укључују и секретарскоправне послове који се дотичу рада служби и одјељења
матичне/националне/универзитетске и градске јединице Библиотеке.
1. Организација послова и извршење задатака у Службе општих и
правних послова
2. Организација послова и праћење извршења задатака у Служби за
економске и финансијске пословеСлужбе рачуноводства;
3. Организација послова и праћење извршења задатака у Техничкој
служби.
КАДРОВСКИ ПОСЛОВИ
Везани за процедуру пријема нових радника на упражњена радна мјеста ради
попуне библиотечког и другог кадра у Матичну; Националну и
Универзитетску јединицу НУБ РС у складу са Правилником о организацији и
систематизацији радних мјеста НУБ Републике Српске, након добијене сагласности
од надлежног Министарства просвјете и културе РС, примљена су УКУПНО : 04
радника;
01 радник са високом стручном спремом и 03 радника са средњом с.с.
У Одјељење за обезбјеђење и противпожарну заштиту Техничке службе,
01 радника са средњом с.с, са звањем: техничараенергетичара :
У Одјељење посебних фондова Националне јединице, 01 стручни сарадник
библиотекар/приправник и у Одјељење за чување и заштиту библиотечке грађе у
Служби за набавку библиотечке грађе Матичне јединице, примљен је 01 радник са
средњом с.с. и у Рачунарскопрограмерском центару Рефералног одјељења
Универззитетске јединице, 01 радник са средњом с.с. на радно мјесто:
Администратора рачунарске мреже.
Закључени су Уговори о раду на неодређено вријеме са новим радницима и
Уговора о обављању привремених и повремених послова са спољним
сарадницима Библиотеке, анжгажованим у Универзитетској и Градској јединици
НУБ РС и на стручном испиту у библитечкој дјелатноссти.
Упућени су радници НУБ Републике Српске на полагање стручног испита у
својој струци у складу са законским прописима : из области заштите од пожара
; 02 радника су полагала; један радник је полагао стручни испит у архивској и
дјелатности и 02 радника као библиотекара/приправника.
ИЗРАДА НОРМАТИВНИИХ АКАТА
Израђен је Приједлог измјене и допуне СТАТУТА НУБ Републике Српске ради
усклађивања са Законом о класификацији дјелатности, који је усвојио Управни
одбор Библиотеке у марту мјесецу 2006. године, те прослијеђен Министарству
просвјете и културе РС ради спровођења поступка за добијање сагласности од стране
оснивача Владе РС. Процедура још није окончана из разлога што је на одређене
примједбе од стране Комисије Владе РС, израђен Приједлог пречишћеног текста
Статута, који је Управни одбор Библиотеке усвојио у октобру мјесецу 2006. године и
поновно прослиједио надлежном Министарству.
Из области финансијско рачуноводственог пословања, везаних за рад
Службе за економске и финансијске послове по налогу Министарства
просвјете и културе РС израђен је Приједлог:
1.Правилника о интерним контролама и интерним контролним поступцима у
НУБ Републике Српске

2. Правилника о рачуноводству и рачуноводственој политици у
НУБ Републике Српске, који треба усвојити Управни одбор Библиотеке
Израђени су општи акати из области радних односа ради усклађивања
постојећег Правилника о основама и мјерилима за обрачун плата и осталих накнада
запослених у НУБ Републике Српск са одредбама након новог Општег колективног
уговора и Посебног колективног уговора за запослене у области образовања, науке и
културе.На основу општег акта Библиотеке израђена су појединачна
Рјешења о висини плате за сваког радника НУБ Републике Српске: за 53
радника.
Израђен је Приједлога Правилника о плаћању отежаних услова рада радника
запослених у области културе у оквиру активности Синдиката НУБ Републике
Српске.
Дате су примједбе и стручно мишљење на одредбе Гранског колективног
уговора који се односи на висину утврђених коефицијената за запослене у области
културе и израђени Закључци Управе Друштва библиотекара РС, који се односе на
материјални и статусни положај запослених у библиотечкој дјелатности, а у оквиру
активности Комисије за професионална и статусна питања Друштва
библиотекара РС, чији сам члан и предсједник.
ПОСЛОВИ везани за ОБИЉЕЖАВАЊЕ ЈУБИЛЕЈА БИБЛИОТЕКЕ
За потребе обиљежаваља Јубилеја НУБ Републлике Српске, 70 година од
оснивања Прве Јавне народне библиотеке у Бањалуци 1936. године, прегледана је
архивска грађу ради прикупљања аката и документације, везане за оснивање,
промјену статуса и културно просвјетне активности НУБ Републике Српске,
значајне за постојање и рад ове јавне установе, која је прерасла у државну
институцију од националног интереса, као неопходан дио грађе за поставку
Изложбе.
АКТИВНОСТИ везане за МАТИЧНЕ ПОСЛОВЕ НУБ Републике Српске
ОРГАНИЗАЦИЈА ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА у јесењем року 2006.године
Као секретар Комисије и придружени члан/испитивач из области радних
односа
и канцеларијског пословања било је доста административног и правног посла.
Припрема за одржавање семинара: инструкивног у октобру и консултативног у
новембру мјесецу 2006. године у трајању од по пет дана.
УКУПНО 38 кандидата полагало је стручни испит од 1315. децембра 2006.
године, који су стекли звања библиотекара 19, звања виших књижничара 07 и
звања књижничара 12.
Дата су стручна Упутстава и Информације за примјену одредаба Закона о
јавним набавкама на нивоу БиХ у циљу спровођења одређене процедуре по налогу
Министарства просвјете и културе РС, а вези са намјенски одобреним средствима за
набавку књига за народне и матичне Библиотеке у РС, с обзиром да су се на
обраћали НУБ Републике Српске, као централној матичној библиотеци.
Дата је стручна помоћ у законодавноправној области након обраћања
библиотека матичног регије Бањалука : Народне библиотеке Котор Варош; Народне
библиотеке Кнежево, Специјалне библиотеке из Гацка; Народне библиотеке
Берковићи и других.
Након куповине путничког аутомобила Renault Kango Alize у децембру мјесецу
2007. године заједно са руководиоцем Матичне службе, обишла сам Народну
библиотеку Кнежево ради спровођења управног надзора пословања ове Библиотеке,
с обзиром на присутне егзистенцијалне проблеме и потребу за предузимањем хитних
мјера за њихово отклањање.

УЧЕШЋЕ НА СТРУЧНИМ СКУПОВИМА
Пријавом стручног реферата на ТЕМУ: «Заштита старе и ријетке књиге,
Библиотекалегата, Споменбиблиотека у функцији заштите културних добара
од општег значаја « у мају мјесецу 2006. године учествовала сам на семинару у
Требињу, који за све библиотекаре и запослене у библиотечкој дјелатности
организује Друштво библиотекара РС и НУБ Републике Српске, као Национална
библиотека.
У септембру мјесецу 2006. године учествовала сам на тродневном
Савјетовању у Теслићу на тему: Радни односи у Републици Српској, на којем су
предавачи били еминентни стручњаци из Београда и Бањалуке.
Као члан Удружења правника Републике Српске учествовала сам на
дводневном Савјетовању правника « Октобарски правнички дани « на Правном
факултету у Универзитета у Бањој Луци
Као члан Комисије за статусна и професионална питања учествовала сам у
раду Управе Друштва библиотекара у Добоју, а на Сусретима библиотекара на
Вишеградској стази у јуну 2006. године уручено ми је признање
« Ђорђе Пејановић « за диопринос правне струке у библиотекарству Српске у
петогодишњем мандату члана Управе Друштва.
Закључак: Прошла 2006. години била је доста разнолика у погледу текућих
секретарскоправних послова, које сам обављала, а један дио планираних послова
остао је незавршен.
СЕКРЕТАР
Љиљана Бабић

ГРАДСКА ЈЕДИНИЦА
Информативнопозајмно одјељење
2006. године на ИПО било је учлањено 1800 активних корисника. Због
увођења новог програма обраде COBISS дошло је до застоја у попуњавању књижног
фонда тако да je на ИПО достављена 1781 публикација. Дневно је на одјељење
долазило око 150 посјетилаца.
Током године приређиване су мале изложбе :400 година од првог издања ДОН
КИХОТА, НИНОВА наградаМиро Вуксановић, Библиотекари препоручују,
Октобар мјесец књиге.
Постигнут је договор са професорима Гимназије, Медицинске школе, Техничке
и Економске и Технолошке школе о редовној посјети ученика првих разреда
Библиотеци, што је у овој години успијешно и реализовано.
Започета је сарадња и са професорима и асистентима Филозофског факултета
који имају обавезу да организују студенте да посјете Библиотеку. Неколико
студијских група (журналистика, англистика, германистика, талијански језик, српски
језик и кљижевност), су већ били гости библиотеке.
Успостављена је добра сарадња са медијским кућама:УНО радио, сваког
четвртка у Отвореном програму , Српска телевизија, уторком у Јутарњем програму.
Поред тога помажемо у изради различитих тематских радио и ТВ емисија, као и
новинских чланака.
2006. године извршена је климатизација ИПОа, и постављене су тракасте
завјесе на већи дио одјељења.

ДЈЕЧИЈЕ ОДЈЕЉЕЊЕ

Дјечије одјељење је у 2006. години било јако активно. Осим уобичајених
активности као што је издавање књига за 329 корисника, рад читаонице и помоћ при
изради тема (истраживања, реферата, паноа...); реализовано је и мноштво
пропратних активности које су привукле велики број посјетилаца и медијску пажњу.
Рад Дјечијег одјељења редовно су пратили: Глас српске, Независне новине, Блиц,
Пинк ТВ, РТРС, Бел ТВ и Уно радио; о чему свједоче бројни чланци, гостовања,
прилози и емисије. Одржано је мноштво подневних матинеа, дружење с писцима,
креативних радионица, презентације дјечијег стваралаштва и радова, представљање
школа, изложбе ликовних радова, маскембал, представе за дјецу, организоване
посјете, читање прича... Набројаћемо најважније догађаје:
Током цијеле године активно су радиле креативне радионице за дјецу које се
одржавају у читаоници Дјечијег одјељења, и то креативно писање уторком 1920
часова (до 15 полазника) и школа сликања и цртања 1920 часова (до 20 полазника),
21.03.2006. Маскембал поводом Свјетског дана поезије (извођење скечева,
читање поезије, избор најљепше маске...)70 посјетилаца
13.03. 2006. Посјета вртићa Бамби 70 посјетилаца
12.04.2006. Посјета дјеце из вртића 70 посјетилаца
27.04.2006. Посјета средње школе90 посјетилаца
17.05. 2006. Посјета дјеце из центра Заштити ме 10 посјетилаца
18.05.2006. Посјета вртића Наша дјеца, читање бајке 20 посјетилаца

19.05.2006. Посјета дјеце из центра Заштити ме 10 посјетилаца
25.05.2006. Отварање изложбе ликовних радова и књижевно вече дјеце из
креативних радионица, 20 учесника 70 посјетилаца
26.05.2006. Промоција књиге Стевке Козић Прерадовић Паметна планета,
учешће дјечијег студија глуме Рода, Екскурзија из Теслића (ОШ П.П. Његош) 200
посјетилаца
2126.08.2006. Курс калиграфије 15 полазника
26.08.2006. Изложба калиграфских радова 50 посјетилаца
27.09.2006. Посјета Средње економске школе из Новог Града 70 посјетилаца
09.10. 2006. Посјета дјеце предшколског узраста из дома Раде Врањешевић,
читање бајке 8 посјетилаца
10.10.2006. Дружење с писцима, Петар Ђаковић и Невена Стошић 50
посјетилаца
11.10. 2006. Дружење с писцем, Ранко Павловић – 50 посјетилаца
12.10.2006. Дружење с писцем, Горан Бабић 30 посјетилаца
13.10.2006. Дружење с писцем, Исмет Бекрић, представљање школе Бранко
Ћопић, хор, скечеви, плесне тачке, читање поезије... 120 посјетилаца
26.10.2006. Посјета основне школе (околина Челинца) 200 посјетилаца
31.10.2006. Прослава Дана штедње, промовисање донације Хипо Алпе Адрија
банке, дружење с писцем Јовом Чулићем, дјеца из радионица читала своје радове о
штедњи и изложба ликовних радова на исту тему
22.11.2006. Дружење с писцем, Градимир Стојковић 70 посјетилаца
15.12.2006. Дружење с писцем, Ђуро Стипановић промоција књиге Поток на
длану, дјеца из радионица урадила насловну страну књиге и читала ауторову поезију
на дружењу 30 посјетилаца
19.12.2006. Никољданска прослава, музичка школа Опус, студио глуме Рода
40 посјетилаца

Руководилац Градске јединице Љиљана ЗечићПетровић

МАТИЧНА СЛУЖБА

Матичне функције су утврђене чл. 6 Закона о библиотечкој
дјелатности као дјелатност од општег интереса за библиотечко
информациони систем Републике Српске. У складу с тим Матична
служба је пружала стручну помоћ библиотекама и организационим
јединицама у мрежи. Матична служба је током 2006. године била
ангажована и на пословима везаним за рад подружница. Помоћ је
пружана личним и телефонским контактима, обиласком библиотека и
путем семинара и савјетовања.
Теренски обилазак библиотека
Теренски обилазак библиотека како је предвиђен у плану није
остварен из познатих разлога. С обзиром да је НУБ Републике Српске
набавила теренско возило у мјесецу децембру исто је одмах
искориштено да се посјети Народна библиотека у Кнежеву. Тамо је
затечено алармантно стање због искључене електричне енергије. Ова
библиотека је из истих разлога била у потпуном мраку од новембра
2001. до септембра 2004. године. Матична служба је тражила да
Министарство просвјете и културе помогне у рјешавању овог проблема.
Искориштени су и одласци у Требиње, Добој, Приједор, Источно
Сарајево и Вишеград да се обаве корисни разговори и сагледају
проблеми у раду библиотека у тим градовима.
Врсте помоћи:

разматрани су проблеми у раду Народне библиотеке у
Дубици,

разговарано о проблемима Народне библиотеке у Хан
Пјеску,

стручна помоћ је пружана и народним библиотекама у
Котор Вароши, Лакташима, Фочи, Берковићима, Источном
Сарајеву.

помоћ је пружана и многим школским библиотекама,
као и библиотекама Универзитета у Бањој Луци.
Семинари

У Приједору је 14. марта 2006. године на захтјев Народне
библиотеке «Ћирило и Методије» одржан семинар на тему: «Матичне
библиотеке и библиотечкоинформациони центри општине и регије у
корелацији са народним, школским и специјалним библиотекама
матичног подручја».
У Требињу је 8. и 9. маја одржан семинар на којем сам имала
рад на тему: «Заштита библиотечке грађе».
Рад у комисијама
Члан сам Управе Друштва библиотекара Републике Српске и
учествовала сам на сједницама:
 у Лакташима, 23.02.2006.
 у Требињу, 07  09. маја 2006.
 у Вишеграду, 01.06.2006.
 у Добоју, 15.09.2006. године.
Члан сам Комисије Друштва библиотекара за додјелу награде
«Ђорђе Пејановић» за најбољег библиотекара и библиотеку.
Члан сам Управног одбора Библиотеке за слијепа и слабовидна
лица.
Члан сам Комисије за полагање стручног испита.
Анкете
 Спровела сам анкету у свим народним библиотекама и
припремила потребне податке за израду «Водича кроз народне
библиотеке Босне и Херцеговине»,
 свим народним библиотекама у Републици Српској упутила
сам анкетне листове о библиотечком пословању и на основу истих
урадила Анализу рада мреже народних библиотека за 2005. годину,
 Анализа рада мреже народних библиотека бањалучке регије
за 2005. годину,
 Анализа рада факултетских библиотека Универзитета у
Бањој Луци за 2005. годину.
Анализа рада факултетских библиотека Универзитета у Источном
Сарајеву није урађена зато што већи дио библиотека није доставио
тражене податке. Све ове анализе са показатељима о раду доставила сам
Министарству за просвјету и културу.
Анкетне листове за 2006. годину сам послала свим народним
библиотекама у Републици Српској, свим библиотекама Универзитета у

Бањој Луци, Универзитета у Источном Сарајеву и специјалним
библиотекама наше регије.
Посебан проблем су школске библиотеке и о њима немам потпуне
податке, јер све библиотеке нису доставиле податке о мрежи на свом
матичном подручју.

Руководилац Матичне службе Милка Давидовић

СЛУЖБА ОБРАДЕ БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ

Као основни и приоритетни задатак Службе обраде јесте
обрада текућег фонда монографских и серијских публикација.
Година 2006. била је преломна година за послове у Служби
обраде јер је протекла у знаку преласка са једног софтверског
система за обраду грађе (Winisis) на други, захтијевнији и
сложенији систем Cobiss.
Врло кратак период, тј. само у јануару и до половине мјесеца
фебруара
2006. обрада је вршена у програму Winisis. Након тога вршене
су припреме за прелазак на нови програм.
Увод у нови начин рада почео је одржавањем семинара
Каталогизација – Почетни курс који је одржан у просторијама НУБРС
и које су одржале колеге из IZUMa (Марибор) и Сарајева. Након
одржавања семинара и оспособљавања запослених за рад у Cobiss
у, наступио је период у коме се књиге нису обрађивале ни у
претходном ни у новом програму, јер Cobiss – систем, иако већ
инсталиран, није још увијек био прикључен на мрежу све до маја
мјесеца. То значи да све до тада није било могуће имати приступ
програму ни у сегменту обраде нити у сегменту уноса "локалних
шифрарника". Током веома сложеног и одговорног посла израде
локалних шифрарника, све вријеме је вршена и каталогизација
публикација, али књиге нису биле прослијеђиване у одјељења све
док "локални шифрарници" нису потпуно унесени и док у
потпуности није омогућено штампање вињета.
Имајући у виду, да је убрзо након прикључења Cobiss –
система у мају наступио период годишњих одмора – може се рећи да
је комплетан рад у Cobissу фактички почео так у септембру мјесецу
када је омогућено штампање вињета и прослијеђивање књига у
ојељења.
Приликом израде Плана рада за 2006. годину, овај извјесни
застој у обради књига био је и предвиђен, имајући на уму које све
посљедице, директне и индиректне изазива увођење сасвим новог
система рада.
Упркос свим пратећим проблемима при преласку на Cobiss –
систем,
са задовољством се ипак може констатовати да је обим
обрађених књига веома солидан, имајући на уму да је комплетан

систем функционисао и књиге комплетно обрађиване само у
периоду од четири мјесеца (од септембра до краја 2006. године и да
је само у том периоду обрађено близу 4.000 књига (тачније 3.958)
не рачунајући дупликате. Можемо се подсјетити да је за број
обрађених књига за читаву 2005. годину био око 9. 000 – што
значи, да је случајно систем био прикључен и да је функционисао
од јануара – обим обраде у овој години би свакако премашио цифру
из претходне.
Додамо ли томе и нимало безначајан број обрађених књига у
Winisisу у 2006. годину 2.175 (рачунајући и француску и њемачку
читаоницу) можемо констатовати да је у цијелој 2006. години
обрађено:
укупно 6. 133 књиге.
Координатор Службе обраде Жељка Комленић
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ИЗЛОЖБА СЛИКАФОТОГРАФИЈА
«ХИЛАНДАР» аутор Александар Греци
«Глас Подриња» од 04. до 20. јануара
ИЗЛОЖБА «ДОЈЧЕ ВИТА» њемачког
фотографа Stefana Mosesa
у сарадњи ГетеИнститута Сарајево
ИЗЛОЖБА ФРАНЦУСКЕ КАРИКАТУРЕ у
сарадњи са «Француским
културним центром» Бања Лука и
часописом «Носорог» Бања Лука
Представљање књиге «ПРИЧЕ С
ЉУБАВЉУ» основне школе
«Борисав Станковић» Бања Лука
Промоција књиге Јуриј Худолин ДИВЉАЊЕ
Друштво Словенаца Бања Лука и НУБ РС
Учествују: Александра Чворовић , Тања
СтупарТрифуновић, Здравко Кецман , Јуриј
Худолин  аутор
Промоција часописа «САРАЈЕВСКЕ
СВЕСКЕ» броја 1112
Учествују: Велимир Висковић, Војка
СмиљанићЂикић, Здравко Гребо,
Енвер Казаз и Боро Контић
ДЈЕЧИЈИ МАСКЕНБАЛ поводом 21. марта
СВЈЕТСКОГ ДАНА ПОЕЗИЈЕ учествују : ученици
бањалучких основних школа гост: Саша Терзић, глумац
Дјечијег позоришта РС
У Америчком кутку предавање господина Jamesa Russoa
са Универзитета
Мериленд о Индијанцима у Америци, Чувеним
Индијанцима, Познатим култним мјестима,....
У холу библиотеке постављена Изложба посвећена Жан
ПолСартру под називом «Животни пут и дјело Жан
ПолСартра», а у сали Периодике књижевно вече
посвећено Сартру «Отворено Сартрово вече»,
уводничар проф. др Младен Шукало
ИЗЛОЖБА ПОВОДОМ 70 ГОДИНА НУБ РС
Дружење са Љубивојом Ршумовићем у Дјечијем
одјељењу
Изложба «Кубизам у чешкој архитерктури» 19111914
«Чешка беседа», Удружење Чеха Града Бања Лука
НОВИ ТАЛАС –књижевници млађе генерације,
учествују: Радомир Митрић, Тања Ступар, Мирко
Вуковић, Татјана
Бијелић, Драгана Зец, Жељко Ђурђевић, Дане Комљен,

Драгана Груиновић и Александра Чворовић
25.05.2006. године
Књижевно вече и изложба слика дјеце из креативних
радионица НУБ РС
26.05.2006. године Промоција Стевке КозићПрерадовић «Паметна
планета»
26.05.2006. године Промоција романсиране биографије о животу Јована
Лубардића
«Симетрије времена» Ирине БалзаларскиЛубардић
15.06.2006. године
Промоција књиге «Zwei WorteДвије ријечи», аутора
Маргот Маркварт и
Братислава Ракића /Изложба скулптура –књига ауторице
Маргот Маркварт
22.06.2006. године Амерички кутак – Обилићево Шеф Америчке канцеларије
у Бањалуци, господин Луис Кришок је одржао Предавање
о фудбалу и његовој растућој
популарности у Сједињеним Америчким Државама
06.07.2006. године Промоција књиге Пирнер Штефана КЛОНИРАН
17.07.2006. године Изложба под називом «150 година од рођења Николе
Тесле» аутори Данка Делић и Бојана Милошевић
02.08.2006. године Предавање у Америчком кутку господина Christiana
Sheltona на тему «Подршка активирању младих у
политици у БиХ»
21.08.2006. године Отварање двије изложбе у оквиру манифестације «Кочићев
збор» 2006 године Изложба књига и часописа «Кочић и
његово дјело»
*Калиграфија Силване Ручнов
18.09.2006. године Амбасада Чешке Републике је обезбједила експонате за
путујућу Изложбу
«EX LIBRIS ПРАГ СРЦЕ ЕВРОПЕ»
25.09.2006. године Огранак Обилићево
*Отварање Одјељења за чешке књиге, часописе и видео
касете
*Књижевно вече посвећено бањалучком чеху господину
Јарославу Колешки
27.09.2006. године Свечано откривање обновљеног споменика Бранку Ћопићу
У склопу V међународног фестивала позоришта за дјецу
Дјечије позориште Републике Српске и НУБ РС
организовали су дружења са дјечијим писцима
09.10.2006. године Љубивоје Ршумовић
10.10.2006. године Патар Ђаковић и Невена Стошић
11.10.2006. године Ранко Павловић
12.10.2006. године Горан Бабић
13.10.2006. године Исмет Бекрић
18.10.2006. године Часопис «Носорог» приредио Изложбу бразилске
карикатуре EXIBICAO DE CARTUNS BRASILEIROS
09.11.2006. године У Америчком кутку Час о бејзболу предавач Американка
Kathleen Brooks
10.11.2006. године Изложба поводом 200 година од рођења јована Стерије
Поповића
Аутори Изложбе Данка Делић и Бојана Милошевић

22.11.2006 године Дружење са Градимиром Стојковићем
08.12.2006. године Савез Словенаца РС организовао дружење с пјесникињом
Марјанцом Кочевар
14.12.2006. године Изложба ФРАНЦУСКИ КОНЗУЛАТ У БОСНИ И
ХЕРЦЕГОВИНИ 18062006, И ТРАВНИЧКА ХРОНИКА
ИВЕ АНДРИЋА
15.12.2006. године Дружење с писцем Ђуром Стипановићем
18.12.2006. године Савез Словенаца РС организовао књижевно вече Марјенце
Кочевар
21.12.2006. године Промоција књиге ЖИВИ ЗИД Љиљане Вујић –
Томљановић
27.12.2006. године Промоција књиге ХИРУРГ Бојана Вученовића
Учествују: проф. др Миљко Шиндић, Ранко Павловић,
Ненад Новаковић, Водитељ: Љиља ПетровићЗечић

Референт за послове протокола, кспедиције и архиве Дијана Гојић

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ НУБ РС – БАЊА ЛУКА  ЈАНУАР/ДЕЦЕМБАР  2006. ГОДИНЕ
Народна и
универзитетска
библиотека
Републике Српске
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