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Календарска 2007. година била је у свим параметрима успјешна за колектив
Народне и универзитетске библиотеке РС. Она је у цјелини испунила већину
планираних задатака, представивши се још једном као модерна библиотечко
информатичка институција од националног значаја за РС. Више него протеклих
година, менаџмент библиотеке био је активан, остваривши највећи прилив
небуџетских средстава. Остварена средства плански су употребљена за остварење
оних задатака које НУБ РС не би могао да изврши ослонивши се само на буџетска
средства. Истовремено, важно је да се нагласи да се покривање материјалних
трошкова буџетским средствима значајно побољшало и приближило 90% износу,
чиме се отворила могућност да се властита средства (чланарина, дјелатност ИСБН
агенције, каталогизација) искористе за обнову књижног фонда и културно
манифестациону дјелатност библиотеке.
НУБ РС у протеклој години готово у цјелини обновио је своју компјутерску
мрежу, од сервера, преко радних станица, копир апарата, до модерних скенера,
захваљујући првенствено средствима Министарства науке и технологије. Такође, у
ову сврху употребљена су дјелимично и средства из донације Телекома Српске.
Када се ускоро успостави оптичка веза са провајдером САРНЕТОМ, НУБ РС моћи
ће да буде истински сервер за све библиотеке РСа и да до краја обави своју
централну функцију.
Републичка функција
НУБ РС је централна, или национална институција Републике Српске. Она
је сервис издавачима у оквиру своје ISBN агенције, гдје се израђује и CIP. Овим
послом повезан је наш простор са свјетским каталозима, а издавачима пружена
могућност изласка на свјетско тржиште књиге и знања. У 2007. години урађено је
CIP записа и додијељено
бројева у ISBN агенцији. Истовремено, ради се
текуђа библиографија, поред активног учешћа нашег библиографа у изради
СЕРБИКЕ. Библиограф НУБ РС, Жељка Комленић, урадила је ове године и
библиографију издања СПКД „Просвјета“.
Као и протеклих година, у 2007. години организовано је полагање стручних
испита из библиотекарства, чиме је РС добила 32 оспособљена библиотекара (или
књижничара). Сложен посао око организовања припремне наставе, израде радова и
самог полагања обављен је веома успјешно.
НУБ РС активно дјелује у Друштву библиотекара РС, како у текућим
пословима, тако и у организовању стручних семинара. Ове године веома успјешно
организован је стручни семинар у Теслићу, гдје је стручна излагања имало више
библиотекара из НУБ РС. Такође, библиотека је активно судјеловала у
организовању и раду два библиотечка скупа у Србији, један у Љигу и други,
међународни, у Београду. Директор НУБ РС учествовао је на значајном свјетском
библиотечком скупу у Хагу, под насловом „Градња за будућност. Националне и

академске библиотеке будућности“. На овом скупу, уз више изузетних примјера,
сагледано је мјесто великих библиотека у развоју будућег информатичког друштва.
Основна констатација је да ће библиотеке играти веома значајну улогу као битни
посредници између корисника и ресурса који се све више дају у дигиталном облику
и којима неко мора да управља.

