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Минула  2008.  година  била  је  веома  успјешна  за  колектив  НУБ  РС  у  сваком 
погледу. Сва њена одјељења испунила су у потпуности свој план, додавши му нове 
успјехе који се нису могли ни планирати. На првом мјесту јесте стопостотни пораст 
чланова библиотеке, који  је прешао 6.500 о чему ни највећи оптимиста није могао 
ни сањати. Тако се НУБ РС приближио бројакама од прије двадесет година, што је 
знак повратка повјерења корисника и разбијања модерне предрасуде да ово вријеме 
није  склоно  библиотекама.  Напротив,  показало  се  да  су  данас  библиотеке 
потребније него икада прије, али не старе, него модерне кориснички оријентисане. 
Пораст  чланства  може  да  се  приприше  првенствено  добро  осмишљеној  и 
спроведеној акцији „Бањалуко читај“, која би требало да буде путоказ за даљи рад 
у одјељењима градске библиотеке НУБ РС, али и у свим народним библиотекама 
РС. Видимо да су тим путем и оне кренуле. Значајан допринос овој акцији далака је 
Љиља  ПетровићЗечић  координатор  за  Градску  јединицу  „Петар  Кочић“.  Веома 
значајном  може  се  сматрати  изложба  „140  година  од  оснивања  прсве  српске 
читаонице у Бањалуци“, као и изложба „65 година „Гласа“. 
Као  републичка  институција  НУБ  РС  испунио  је  све  своје  сложене  и  одговорне 
задатке.  Организован  је  годишњи  семинар  и  стручни  испит  за  књижничаре  и 
библиотекаре  РС,  чему  је  значајан  допринос  дала  секретар  библиотеке  Љиљана 
бабић, урађена библиографија РС за текућу годину, библиографија старе и ријетке 
књиге НУБРС, што је изврсно саставила мр Јелена Јањић 
Настављен  је  врло  захтјеван  и  изазован  посао  дигитализације  грађе  од  посебног 
интереса  за  РС  и  БиХ  који  је  добио  значајну  подршку  Савјета  министара  БиХ, 
односно  Министарства  цивилних  послова,  што  је  потврда  потребе  постојања 
центра за дигитализацију НУБРС. 
Боље  него  иједне  године  до  сада  праћен  и  усмјераван  рад  библиотека  РС што  је 
резултирало Водичем  кроз  народне  библиотеке  РС  који  представља  веома  важну 
публикацију за нашу културу. Заједно са Друштвом библиотекара РС организован 
је значајан семинар на Јахорини на коме је учествовало више од 200 библиотекара 
РС  а  на  коме  су  најбројнији  предавачи  били  из  НУБ  РС,  чиме  се  показало  да 
располажемо  све  образованијим  библиотечким  кадровима  у  којима  доминирају 
млади  библиотекари  савремених  погледа.  Поред  овог  семинара  НУБ  РС 
организовао је скуп посвећен развоју библиотекарства. Више предавача из НУБ РС 
учествовало  је  на  регионалним  семинарима  матичних  подручја  које  је  успјешно 
координирала Милка Давидовић водитељ Матичне службе РС. 
Директор  НУБ  РС  учестовао  је  на  више  међународних  скупова  од  којих  су 
најважнији  били  Конгрес  Међународне  федерације  библиотечких  асоцијација 
(IFLA) одржан у Квебеку, на коме  је значајно, ако не и централно мјесто, заузела 
електронска  библиотека о  чему  је  директор  касније  поднио  реферат  на  стручном 
скупу  библиотекара  у  Бањалуци.  Такође  је  био  значајан  скуп  у  Франкфурту  у



организацији  асоцијације  TRADUCI  гдје  је  први  пут  званично  НУБ  РС  имала 
статус  националне  библиотеке.  као  резултат  овог  скупа  биће  донација  књига 
филозофског  садржаја  од  стране  свих  издавача  бившег  српскохрватског  језичког 
подручја, с перспективом нових донација. 
На  Франкфуртском  сајму  књига  НУБ  РС  изложила  је  дигитализована  издања 
Школског  вјесника  и  Развитка,  као  и  Библиографију  РС  за  2007.  годину  као  и 
редован  годишњи  извјештај  ISBN  агенције.  Све  ове  публикације  побудиле  су 
значајну пажњу библиотечких кругова. Свим директорима регионалних библиотека 
Југоисточне Европе поклоњене су ове публикације. 
НУБ РС у свом Центру за дигитализацију наставио  је да скенира књиге везане за 
културно наслијеђе РС и БиХ, које ће се ускоро моћи у цјелини користити са сајта 
НУБ  РС.  Веома  значајно  је  да  је  створен  млад  тим  спољних  сарадника  са 
унутрашњим библиотечкоинформатичким кадровима који су неопходни за овавку 
врсту посла. Такође, набављен  је модеран библиотечки скенер сингапурске фирме 
АТИЗ који омогућава скенирање готово свих формата без обзира да ли  је ријеч о 
увезаним  књига  и  периодици  или  издвојеним  листовима.  Коришћен  је  модеран 
софтвер  Greenstone    који  је  предложио  UNESCO,  а  представља  стандар  данас  у 
свијету  библиотечке  дигитализације.  Као  примјер  навешћу  Сабрана  дјела  Ивана 
Фране  Јукића,  Гиљфердинга, Еванса, Иријарта, Стаке Скендерове, Пелагића,  итд. 
Такође  се  довршава  обрада  дигитализоване  колекције  Босанска  вила,  једног  од 
најзначајнијих часописа у прошлости БиХ. На сајту НУБ РС могуће је да се чита и 
Кочићева Отаџбина. 
Новоосновано  одјељење  КОБРСОН,  Конзорцијум  за  обједињену  набавку 
електронских публикација РС  успјело  је  да  за  годину  дана  савлада  веома  сложен 
посао преузимања дигиталних база потребних нашим универзитетима, првенствено 
базу EBSCO која има неколико веома значајних колекција, Академску базу, Бизнис 
базу,  Медициниску  базу  итд.  Управо  сада  се  довршавају  преговори  са  великом 
базом  ЕМЕРАЛД  као  и  њемачким  издавачем  SPRINGER  Verlag.  Ови  послови 
значајни су за развој научних институција РС и зато су препознати и финансирани 
од  стране  Министарства  науке  и  технологије.  Постигнуте  претплате  важиће  у 
цијелој наредној години. 
Гледано  локално,  најзначајнији  продор  према  корисницима  начинило  је  градска 
јединица  НУБ  РС,  отварањем  библиотеке  у  насељу  Старчевица.  Ова  библиотека 
представила се као једна од најмодернијих градских библиотека које имамо у РС и 
за кратко вријеме окупила преко 1.000 чланова. У овој се библиотеци свакодневно 
дешавају  најразноврснији  скупови,  мале  школе  креативног  писања  за  таленте, 
школа глуме, школа шаха Мала рокада. Водитељи су између осталих наши угледни 
умјетници и шахисти (Ранко Павловић и Никола Лакић), али и сами библиотекари 
и књижничари. Ово одјељење постало је мали културни центар свог насеља тако да 
је  привукло  много  више  посјетиоца  на  својим  манифестацијама  од  самог  броја 
чланова.  Такође,  градска  јединица  остварила  је  значајне  успјехе  и  у  својој 
централној  јединици,  као  и  у  оквиру  страних  читаоница,  њемачке,  француске  и 
Америчког  кутка.  Веома  значајне  манифестације  као што  је  Европски  дан  језика 
биће  одсада  смјештене  у  НУБ  РС  као  главног  организатора  што  је  значајно 
признање нашој библиотеци. Велики број Бањалучана долазио  је  у библиотеку да



чује и види своје омиљене писце тако да  је повремено и хол био тијесан да би се 
сви смјестили. 
НУБ  РС  напокон  се  остварио  и  као  издавач,  поред  својих  сталних  издања 
библиографија  и  билтена,  као  и  монографских  публикација  академске  садржине, 
објавили су и књиге младих пјесника и часопис Путеви, деценијама заштитни знак 
овог  града  код  књижевне  публике  бивше  Југославије.  Овај  посао  повјерен  је 
младом  тиму  књижевника  на  челу  са  библиотекарком  и  књижевницом 
Александром  Чворовић  (нажалост  без  значајније  финансијске  подршке  града  и 
Минстарства). 
Можда  је  кадровско  освјежење  најпријатнији  добитак  НУБ  РС,  али  пошто  се  он 
дешава  у  континуитету  поседњих  година,  овдје  ћемо  томе  додати  стручно 
усавршавање  које  се  одвија  групно,  кроз  семинаре  али  и  мастер  студије  у 
организацији  Института  знаности  Марибор,  које  завршава  троје  младих 
библиотекара,  потом  магистарске  студије  такође  троје  библиотекара,  што  уз  два 
магистра и једног доктора наука представља значајан стручни потенцијал НУБ РС 
и  библиотекарства  РС  у  цјелини.  Такву  концентрацију  квалитета  могле  би  да 
пожеле  многе  културне  институције  у  нашој  републици,  али  која  показује  да  су 
библиотеке данас значајне образовне институције. 
На  крају  значајан  је  добитак  за  НУБ  РС  и  град  Бањалуку  нови  простор  за 
формирање  прве  градске  Дјечије  библиотеке  у  насељу  Борик,  чијим  ће  се 
отварањем  тај  дио  града културно и  у  сваком другом погледу модернизовати  а  у 
простору  садашњег  Дјечијег  одјељења  централне  библиотеке  добити  простор  за 
отварање Руског културног центра који представља посао од републичког значаја. 
Да  бисе  све  ово  остварило,  потребно  је  да  се  НУБ  РС  обезбиједи  стабилно 
финансирање  и  још  боље  кадровско  екипирање  поготово  гледајући  на  будуће 
отварање  још  двије  одвојене  библиотеке  (насеља  Лауш  и  Залужани),  чиме  ће  се 
створити  услови  за  одвајање  Градске  библиотеке  „Петар  Кочић“  из  садашњег 
састава НУБ РС, што је неизбјежан процес кроз који су прошли сви велики градови 
у окружењу у временима њиховог прерастања у републичка средишта.



Матична служба за библиотекарство РС 
Милка Давидовић, координатор 

Матичне  функције  су  утврђене  чл.  30.  и  38.  Закона  о  библиотечкој  дјелатности 
(„Службени  гласник  Републике  Српске“,  број  52/01  и  13/03),  као  дјелатност  од 
општег  интереса  за  библиотечко    информациони  систем  Републике  Српске.  У 
складу  с  тим Матична  служба  мора  квалитетно  и  ефикасно  да  пружа  различите 
врсте стручне помоћи библиотекама и организационим јединицама у мрежи. 
Непосредни надзор над стручним радом библиотека, координатор Матичне службе 
Народне  и  универзитетске  библиотеке  Републике  Српске  реализује  у  мрежи 
народних, посебно матичних библиотека. 
Координатор  Матичне  службе  у  2008.  години  је  на  захтјев  библиотека  пружао 
различите  врсте  стручне  помоћи.  Помоћ  је  пружана  приликом  посјета 
библиотекама и у писаном облику. Највише се односила на организацију процеса 
ревизије  књижних  фондова,  вођење  каталога  библиотечке  грађе  и  формирање 
завичајних  фондова.  Консултације  и  одговори  на  стручна  питања  посредством 
телефонских разговора су свакодневне. 
Матична  служба  је  била  ангажована и  на  пословима  везаним  за  рад  подружница 
школских и факултетских библиотека. 

Теренски обилазак библиотека 

Обилазак  народних  библиотека  ради  утврђивања  услова  рада  и  надзора  над 
стручним  радом  народних  библиотека,  спроводио  се  по  приоритетима  према 
предвиђеном  плану. У  периоду март    новембар  2008.  године  у  оквиру  редовних 
обилазака,  као  координатор    шеф  Матичне  службе  НУБ  РС,  посјетила  сам 
слиједеће народне библиотеке: 

§  Матична библиотека Источно Сарајево, 

§  Народна библиотека „Ћирило и Методије“ Приједор, 

§  Народна библиотека Соколац, 
§  Народна  библиотека  „Иво  Андрић“  Вишеград  (Прослава  јубилеја  75 

година постојања библиотеке), 
§  Народна библиотека Мркоњић Град, 

§  Народна библиотека Дервента, 
§  Народна библиотека Добој, 

§  Народна библиотека „Иво Андрић“ Вишеград (Вишеградска стаза), 
§  Народна  библиотека  Кнежево  (пружена  стручна  помоћ  у  ревизији 

књижног фонда), 

§  Српска централна библиотека „Просвјета“ Фоча, 
§  Народна библиотека „Филип Вишњић“ Бијељина,



§  Народна библиотека Прњавор. 

Обишла  сам  и  одређен  број  специјалних  библиотека.  Оне  библиотеке  које  нису 
могле бити посјећене због недостатка времена, предвиђене су за обилазак у првој 
половини 2009. године. 
Редовно  сам  присуствовала  на  свим  састанцима  Подружнице  факултетских 
библиотека Универзитета у Бањој Луци и Подружнице народних библиотека регије 
Бања Лука. 
Помоћ  је  пружена  и  многим  школским  библиотекама  као  и  библиотекама 
Универзитета у Бањој Луци. 
Координатор је спроводио вођење Регистра НУБ РС. 

Семинари 

На Јахорини је од 22. до 23. априла 2008. године одржан научни скуп под називом 
„Библиотеке садашњости и будућности“. На том скупу одржала сам предавање на 
тему „Националне библиотеке“. 
У  Бања  Луци  18.  септембра  2008.  одржан  је  семинар  под  називом  „Савремена 
библиотека  –  европски  стандарди  у  пракси“  на  којем  сам  одржала  предавање  на 
дату тему. 
У  Приједору  10.  октобра  2008.  одржан  је  семинар  за  библиотекаре  матичног 
подручја  Народне  библиотеке  „Ћирило  и  Методије“  на  којем  сам,  на  њихов 
приједлог, одржала предавање на тему „Ревизија књижног фонда“. 
У Фочи 14. новембра 2008. одржан је семинар за библиотекаре матичног подручја 
Српске централне библиотеке „Просвјета“ Фоча. На њихов приједлог одржала сам 
предавање на тему „Матичне библиотеке – библиотечко–информациони центри 
општине и регије“. 

Рад у комисијама 

Члан сам Управе Друштва библиотекара Републике Српске и  учествовала сам на 
сједницама одржаним у: 

§  Источном Сарајеву, 28.02.2008. 

§  Бања Луци, 17.09.2008. 
§  Бијељини, 25.11.2008. 

Члан сам Комисије Друштва библиотекара за додјелу награде „Ђорђе Пејановић“. 
Члан сам Управног одбора Библиотеке за слијепа и слабовидна лица и редовно сам 
учествовала на свим заказаним састанцима. 
Члан сам Комисије за полагање стручног испита.



Анкете 

У 2008. години урађене су сљедеће анализе: 
§  анализа  рада  мреже  народних  библиотека  Републике  Српске  за  2007. 

годину, 
§  анализа  рада  мреже  народних  библиотека  бањалучке  регије  за  2007. 

годину, 
§  анализа  рада  факултетских  библиотека  Универзитета  у  Бањој  Луци  за 

2007. годину, 
§  анализа  рада  факултетских  библиотека  Универзитета  у  Источном 

Сарајеву за 2007. годину. 

Упутила  сам  дописе  и  Анкетне  листове  о  раду  библиотека  у  2008.  години  свим 
народним библиотекама Републике Српске. 
Упутила сам дописе и Анкетне листове о раду у 2008. години свим факултетским 
библиотекама Универзитета у Бањој Луци и Универзитета у Источном Сарајеву. 
Анкетни листови о раду специјалних библиотека биће упућени до краја године. 
Аутор  сам  „Водича  кроз  народне  библиотеке  Републике  Српске“  који  ускоро 
излази  из  штампе.  Добитник  сам  награде  „Ђорђе  Пејановић“  као  најбољи 
библиотекар 2008. године



Укупни послови које је координирала секретар НУБ РС 
Љиљана Бабић 

Пословна  2008.  година  за  НУБ  Републике  Српске  била  је  наставак  започетих 
послова у претходној години, паралелно у оквиру свих организационих јединица и 
свих  њених  функција  :  матичне,  универзитетске  и  градске.  Консеквентно  томе 
активности служби и одјељења  јединице Заједничких служби: Општих и правних 
послова,   за Економске и финансијске послове и Техничке службе односиле су се 
такођер  на  све  три  функције.  У  првом  кварталу  2008.  године  организацијски  и 
секретарско  правни  послови  били  су  усмјерени  на  припреме  за  отварање  новог 
одјељења Градске јединице '' Старчевица'', планираног за 26. април 2008. године на 
Дан Библиотеке стога је требало је спровести правну процедуру у смислу  допуне 
Правилника  о  организацији  и  систематизацији  радних  мјеста  Народне  и 
универзитетске  библиотеке  РС,  отварањем  нових  радних  мјеста  и  повећањем 
броја  извршилаца,  за  што  је  требало  тражити  и  сагласност  надлежног 
Министарства просвјете и културе РС, посебно  ради пријема нових радника. 
У  марту  мјесецу  2008.  године  НУБ  Републике  Српске  у  сарадњи  са  Заводом  за 
запошљавање РС у Бањој Луци, спровела је поступак јавног оглашавања за пријем 
два радника на неодређено вријеме; 01 библиотекара са високом стручном спремом 
и 01 књижничара са средњом стручном спремом, који су засновали радни однос 
01. маја 2008. године. Почетком 2008. године, након опремања посебне просторије 
отворен  је Правноинформациони и документациони центар у оквиру Рефералног 
одјељења  Универзитетске  јединице  НУБ  РС,  а  по    по  угледу  на  Народну 
библиотеку  Србије  за  потребе  Универзитета  у  Бањој  Луци  ,  као  и  опслуживање 
државних  органа  управе,    правосуђа  РС,  научних  радника  и  студената  Правног 
факултета. Реферално одјељење Универзитетске јединице НУБ РС проширено је са 
још  једним  центром  :  Центром  за  дигитализацију,  тако  да  је  ове  новине  у 
организацијском  смислу  требало  регулисати  и  админнистративноправно, 
доношењем појединачних аката и додатних одредби у општем акту о организацији 
а и систематизацији радних мјеста НУБ РС. Тако да је  оптималан број извршилаца 
ове комплексне институције културе досегао 80 извршилаца, а тренутно броји 60 са 
радницима,  примљеним    на  одређено  вријеме,  ради  замјене  одсутних  радника  на 
породиљском  одсуству.  Промјене  у  кадровској  структури  запослених  у  НУБ 
Репубклике  Српске  захтијевало  је  закључивање  Уговора  о  раду  на  неодређено 
вријеме ........02, Уговора о раду на одређено вријеме ...................03; као и Уговора о 
обављању  повремених  и  привремених  послова.........05,  са  спољним  сарадницима 
Библиотеке,  који  су  били  ангажовани  на  Пројектима  Библиотеке  ,  као  што  је 
Пројекат  дигитализације  библиотечке  грађе/књига  и  периодике  од  значаја  за 
Републику Српску и Босну и Херцеговину у Народној и универзитетској библиотеци 
РС, односно дигитализација књига и часописа, објављених у периоду од краја 
19.  вијека  и  почетка  другог  свјетског  рата  у  Едицији:  Културно  насљеђе  Босне  и 
херцеговине. као што су: ''Отаџбина'', '' Гласник Земаљског музеја; ''Зора'', 
'' Босанска вила'', '' Врбаске новине'', '' Српска ријеч''.



У  оквиру  културнопросвјетних  активности  одјељења  Градске  јединице  НУБ  РС 
ангажовани су спољни сарадници за вођење креативних радионица, као што су. 
'' Мала школа шаха'' у новоотвореном одјељењу '' Старчевица'' коју води истакнути 
међународни  мајстор  шаха  Никола  Лакић;    ликовне  секције;    израда  накита; 
драмске  секције,  са  којима  су  такођер  закључивани  Уговори.,  као  неопходан 
правни  основ  за  спровођење  овакких  активности.  Доношењем  новог  Закона  о 
платама  запослених  у  области просвјете и  културе Републике Српске  у  децембру 
2007. године, требало је ускладити ошти акт Библиотеке ;  Правилник о основама и 
мјерилима  за  обрачун  плата  и  осталих  накнада  запослених  у  НУБ  Републике 
Српске,  а  у  јулу  мјесецу  2008.  године  донесене  су  измјене  истог  Закона,  тако  да 
доношење  нових  Рјешења  о  висини  плате  радника  није  било  коначно.  У  марту 
мјесецу 2008. године , на тражење ресорног Министарства просвјете и културе РС, 
Управни  одбор  НУБ  РС  усвојио  је  Правилник  о  утрошку  властитих  средстава 
Народне и универззитетскеј библиотеци РС. 
У  другом  кварталу  2008.  године  на  основу Пројекта Владе РС,  отварања  Руског 
културног центра са руском читаоницом у РС односно у Бањалуци,   као оснивача 
ове  институције,  произашло  је  тражење  рјешења  идеалне  локације  и  простора  у 
центру Града, за што је на основу увида од стране представника Руске амбасаде у 
Бих, закључено да је то простор Дјечијг одјељење Градске јединице НУБ РС, након 
чега се ушло у преговоре са Градом, као власником објекта Дома р. солидарности. 
Услиједила  је  обавезна  административноправна  процедура,  која  се  односила  на 
подношење  захтјева  за  добијање  новог  пословног  простора  за  дислоцирање 
Дјечијег одјељења на локацији Борик. Веома брзо,   Скупштина Града донијела  је 
Одлуку  да  се  НУБ  Републике  Српске  додијеле  два  пословна  простора  на 
кориштење у улици Живојина Мишића, на броју 27 и броју 33, укупне површине, 
127 м2 и  99 м2,  на основу  које  је  са Градом  закључен и Уговор о  кориштењу на 
период  од  двије  године,  да  би  у  децембру  мјесецу  2008.  године  преиначен  на 
период од 10 година. У трећем кварталу 2008. године завршен је Идејни пројекат 
за адаптацију  добијеног пословног простора, који  је  урадило предузеће АДГ2000 
Лакташи, након што је НУБ Републике Српске спровела законски поступак избора 
добављача услуга/пројектанта, путем конкурентског захрјева и  том смислу било је 
административноправних послова ради закључивања Уговора о изради пројектне 
документације.  У  оквиру  јавних  набавки  у  НУБ  Републике  Српске,  као  што  је 
набавка библиотечке опреме: скенера и остале дигиталне опреме у сврху опремања 
Центра  за  дигитализацију  или  набавке  намјештаја  за  опремање  Завичајног 
одјељења Националне јединице НУБ РС требало је спровести исту процедуру, 
именовањем Комисије и закључивањем Уговора са добављачем роба и услуга. 
а које је обавезно у сврху доказа и правдања финансијеру ресорном Министарству 
просвјете и културе РС. Адекватни и по стандарду наручени намјештај за смјештај 
завичајне збирке израђен је и већ је у фунцији. 
У  оквиру  издавачке  дјелатности  НУБ  Републике  Српске,  током  2008.  године 
објављени  су  и штампани  један  број  и  два  двоброја  часописа  ''  Путеви'',  који  су 
захтијевали  административноправне  послове,  везане  за  исплату  хонорара 
члановима Редакције часопписа, као спољним сарадницима. Слично се односило и 
на  закључивање  Издавачких  и  суиздавачких  уговора  између  НУБ  Републике 
Српске, као издавача и  и аутора монографских публикација у Едицијама:



'' Стручна књига'' и  '' Прва књига''  . Наиме НУБ Републике Српске се појављује 
као издавач збирке пјесама младе Едине Хелдић из Бањалуке, под насловом. Тајна 
клопка, и суиздавач двије стручне књиге проф. др Александре Вранеш из Београда, 
Академске  библиотеке  и  Историја  и  теорија  библиографије,  а  на  крају  2008. 
године  завршен  је  ''Водич  кроз  Народне  библиотеке  Републике  Српске,  аутора 
проф. Милке Давидовић, руководиоца Матичне службе НУБ РС. 
У  оквиру  матичне  функције  НУБ  Републике  Српске  и  њене  законске  обавезе  да 
води  Централни  регистар  Библиотка  Републике  Српске,  као  секретардипл. 
правник  приредила  сам штампање образаца  за  подрегистре Централног  регистра, 
библиотека  РС    ,  разврстаних  према  врстама  библиотека 
Народне/Факултетске/Школске/Специјалне  и  Библиотеке  као  организационе 
јединице у саставу правних лица, за што су припремљени и обрасци Пријава, који 
требају  почетком  2009.  године  бити  послати,  прво  матичним  а  онда  и  осталим 
библиотекама  у РС ради  уписа  у  централни регистар. У оквиру  законске  обавезе 
као матична библиотеке РС, НУБ Републикре Српске је  и ове године организовала 
јесењи рок за полагање стручног испита за запослене у библиотечкој дјелатности, 
на који се пријавило укупно 38 кандидата, а испиту приступило 37 кандидата, који 
су  похађали  Инструктивни  семинар  у  октобру  мјесецу  '08  и  Консултативни 
семинар  у  новембру  мјесецу  '08.  Од  1012.  децембра  2008.  године  одржано  је 
полагање  стручног  испита  на  којем  је  УКУПНО  :  18  кандидата  стекло  звање 
библиотекара;  07  кандидата  звање  вишег  књижничара  и  13  кандидата  звање 
књижничара  из  народних,  факултетских  и  школских  библиотека  свих  матичних 
регија  РС.  За  реализациију  стручног  испита  било  је  доста  административно 
правних  послова  од  израде  Увјерења  о  положеном  стручном  испиту  до 
закључивања  Уговора  за  обављање  повремених  послова  са  члановима  Комисије 
НУБ РС. У септембру мјесецу 2008. године НУБ Републике Српске била је један од 
суорганизатора  одржавања  тематског  семинара  за  библиотекаре  РС  у  Бањалуци 
под називом  '' Савремена библиотека  Европски стандарди у пракси Библиотеке 
на  иницијативу  Друштва  библиотекара  РС,  имала  сам    обавеза  организацијске 
природе као секретар установе. 
У октобру и новембру мјесецу 2008.  године на основу сагласности Министарства 
просвјете  и  културе  РС,  а  према  Пројекту  Владе  РС  о  суфинансирању  и 
запошљавању  приправника  примљена  су  два  приправника  са  високом  стручном 
спремом и распоређена у одјељења у Матичне и Градске јединице НУБ РС. 
Пошто је јавно оглашавање за пријем приправника ишло од Завода за запошљавање 
РС,  неопходно  је  било  спровести  накнадну  процедуру  подношења  захтјева  ради 
закључивања  трипартитних  уговора  о  суфинансирању  у  односу  60%  према  40% 
између послодавца, ресорног Министарства и приправника. 
У оквиру  универзитетске функције и  рада Научноинформационог центра НУБ 

РС  те  сарадња  са  Министарством  науке  и  технологије  РС,  који  је  за  НУБ 
Rепублике  Српске,  као  чланицу  Универзитета  у  Бањој  Луци  и  представника 
КОБРСОНа(  Конзорцијума  библиотека  за  обједињену  набавку  )  планирало  у 
буџету  Републике,  финансијска  средства  за  куповину/претплату  на  електронске 
базе  информација,  закључивањем  Уговора  о  суфинансирању  претплате  на  базе 
дигиталних публикација, на основу којег су дозначена намјенска средстава , након 
спроведене административноправне процедуре.



Тако да    је  у  2008.  години извршена претплата на Digitalni  arhiv  INFOBIROа  od 
Media  Centra  Sarajevo;  претплата  на  електронске  базе  :  ''Aktuelne  arhive''  – 
MEDIJSKE  DOKUMENTACIJE  od  Ebart  Consulting/a  из  Београда  ;  Претплата  на 
''Academic  Search  Complete''  ''  Bussiness  Search  Complete''  и  електронске  базе  из 
разних научних области од EBSCO Publishingа. 
У  другом  полугодишту    2008.  године  НУБ  Републике  Српске  била  је  не  само 
домаћин,  него  и  аутор  значајних  изложби  библиотечке  –документационе  грађе, 
поводом јубилеја, као што су :  '' Глас Српске'' 65 година ; 140 година од оснивања 
Српске читаонице у Бањој Луци , обиљежавања Међународног дана језика 
26. септембра у сарадњи са Француским културним центром и Гете институтом у 
Сарајеву, када је постављена путујућа изложба '' Библиотеке свијета'' или на крају 
године  ''  Изложба  карикатуре  'по  завршеном  конкурсу  и  награђеним 
карикатурама  из  цијелог  свијета  ,  који  је  расписао  Часопис  ''  Носорог  ''  из 
Бањалуке,    или    и  акивни  учесник  значајних  књижевних промоција  у  сарадњи  са 
Музејом жртава  геноцида из Београда,  25.  и  26.  новембра 2008.  године,  када  су 
промовисана  значајна  документациона  дјела  ''  ЈАДОВНО,  I  ''ЈАДОВНО  –  II  ''  , 
аутора Ђуре Затезала и '' Родитељ покошеног нараштаја'', аутора Драгоје Лукића , 
које спомењем из разлога што је било више посла и одговорности око организације 
и реализације. 
На крају 2008. године, један радни/библиотекар,  Библиотеке испунио је услове за 
одлазак  у  пензију,  послије  40  година  радног  стажа,  тако  да  је  и  за  требала  и 
административноправнапроцедура,  а  требало  је  и  достојно  обиљежити, 
испраћајући ову послову годину са реалативно  успјешним резултатима, када  је  у 
питању функционисање Народне и универзитетске библиотеке РС, с обзиром да је 
њен напредак и развој честио лимитаран другим факторима.



Извјештај о раду Градске јединице „Петар Кочић“ за 2008. годину 
Љиља ЗечићПетровић, координатор 

У  2008.  години  смо  настојали  да  посебним  акцијама  и  дешавањима    скренемо 
пажњу грађана Бања Луке на значај библиотеке, књиге и читања. 
У том смислу смо  у априлу покренули велику кампању под називом „Бања Луко, 
Читај!“ која је имала за циљ да првенствено повећа број наших корисника. 
Почели  смо  са  јавним  читањима  заједно  са  личностима  из  политичког  и  јавног 
живота,  тако  су  се  читале  бајке    на  Дјечијем  одјељењу  НУБ  РС  заједно  са 
потпредсједницом  Народне  скупштине  Надом  Тешановић,  поезија  са  министром 
локалне  управе  и  самоуправе    Зораном  Липовцем  у  Одјељењу  Обилићево,  а  на 
Одјељењу  Старчевица  дјеца  су  читала  са  градоначелником  Драгољубом 
Давидовићем  и  глумицом  Дјечијег  позоришта  Неном  Родић.  У  јавна  читања  су 
биле  укључене и  стране читаонице  (Њемачка читаоница, Француска  читаоница и 
Амерички  кутак). Поред  тога  грађанима  је  током  јуна  било омогућено бесплатно 
чланство,  а  за  дјецу до  14  година  упис  је  био бесплатан до  краја  године на  свим 
одјељењима Градске јединице. У ужем центру града су поставњена три сити лајта , 
као и један билборд са пригодним плакатом „Бања Луко, читај!“ и то у периоду од 
маја до септембра. У току мјесеца јуна у Библиотеку се уписао 991 читалац, тако је 
на крају 2008 године у  Информативнопозајмном одјељењу било 3099 корисника , 
на Дјечијем одјељењу 647,а Одјељење Старчевица 944 корисника. 

Почетком маја почело  је  са  радом Одјељење  на Старчевици,  које  је  уз  бесплатно 
чланство грађанима Старчевице понудило низ интересантних садржаја и дешавања. 
У овом одјељењу покренуте су различите радионице ( цртање и сликање, креативно 
писање,  израда  украсних  предмета  и  накита,  драмска  секција,  радионица  за 
најмлађе „Читамо причу“, те школа шаха „Мала рокада“, поетски часови, помоћ у 
изради  домаћих  задатака).    Одјељење  на  Старчевици  је  било  укључено    у 
обиљежавање Кочићевог збора, те је тако и припремљен пригодан програм, затим 
додјела  књижевне  награде  „Станко  Ракита“,  књижевнику  Панту  Стевићу  и  низ 
других дешавања који су имали за циљ да посебно представе дјечије стваралаштво 
настало у нашим радионицама. 
Значајно је споменути да  је настављена одлична сарадња са Дјечијим позориштем 
која  се  односи  на  ангажовање  глумаца    у  нашим  програмиским  садржајима,    те 
сарадња  у  току  трајања Међународног  фестивала  дјечијих  позоришта,  гдје  су  за 
дјецу  уприличени    сусрети  са  дјечијим  писцима: Дејаном Алексићем, Љубивојем 
Ршумовићем,  Пером  Зупцем,  Стевком  КозићПрерадовић,  Исметом  Бекрићем  и 
Ранком Павловићем. 
Градска  јединица    „Петар Кочић“,  је  у  2008.  години направила искорак  у  смислу 
својих програмских  активности  са циљем да библиотека постане мјесто  сусрета  , 
учења,  забаве  (модна  ревија  Удружење  жена  „Дуга“,  Новогодишња  журка  на 
Старчевици, књижевни кружоциразговори библиотекара и читалаца о популарним 
књигама).



У 2008 години у птпуности је извршено плијевљење фонда ( из фонда одстрањене 
дотрајале и неактуелне јединице), те реорганизација фонда према измјенама у УДК 
системи и шифрарнику који се користи у истему обраде Cobiss.



Центар за дигитализацију и компјутеризацију 
Далибор Панчић 

У  Рефералном  одјељењу  Народне  и  универзитетске  библиотеке  Републике 
Српске у току 2008. године одвијале су се следеће активности: 

 Извршена  је  замјена  локалног  дата  сервера  Тукс  2  због  квара  од 
дотрајалости  и  немогућег  поправка  проузрокованог  непостојањем  резервних 
дјелова: кондензатора за матичну плочу. 

 Нови дата сервер Тукс 2 је пуштен у рад под Линукс оперативним системом, 
урађена је његова конфигурација и са успјехом извршен трансфер база података са 
старог поквареног сервера. 

  Урађена  је  реконфигурација  Winisis  програма  ради  лакшег  одржавања  и 
побољшавања безбједности система. 

 Преостале  машине  чије  су  хардверске  могућности  то  дозвољавале 
надограђене  су  на  XP  SP2    оперативни  систем  чиме  је  унапређен  рад  локалне 
мреже и побољшана њена сигурност. 

  У Канцеларију 31: „ПРАВНИ ИНДОК ЦЕНТАР“ је доведена LAN мрежа. 
  Рекаблирање LAN   мреже  је  урађено  у  сегменту  који  води  од  канцеларије 

21,  замјењен  је  стари  HUB  10  Mb/s  са  новим  SWICHem  100  Mb/s,  тиме  је 
канцеларија 21 и три рачунара који се у њој налазе повезана 100 Mb/s са новим дата 
сервером што је неоходно за неометан рад информатора који највише користе базе 
података а који су пријетога имали честе кварове и испадања из мреже. 

 На  нови  веб  сервер    је  инсталиран  серверски  Линукс  оперативни  систем, 
урађено  је  његово  конфигурисање  и  подешавање  и  на  њега  су  пребачене  старе 
дигиталне колекције са веб сервера који се налази хостован у просторијама фирме 
BLIC.NET. 

 Нови веб сервер је физички смјештен у просторијама  ЕТФа Бања Лука. 
  Довршено  је  скенирање,  дигитална  обрада  и  објављивање  на  вебу  10423 

странице часописа ШКОЛСКИ ВЈЕСНИК. 
  Током године направљено је 12 сигурносних мјесечних BACKUPa WINISIS 

система и база података које му припадају. 
 Извршено је 276 дневних сигурносних BACKUPa COBISS система. 
 Направљено је 48 седмичних сигурносних BACKUPa COBISS система. 
  Урађено  је  12 мјесечних  сигурносних BACKUPa COBISS  система и  један 

годишњи. 
  Замјењене су старе касете за сигурносни BACKUPa COBISS система новим 

чиме су отклоњене грешке које су се појављивале. 
 Надограђена  је  RAM  меморија  ALPHA  сервера  и  урађен  UPGRADE 

FIRMWERA што је унаприједило рад сервера.



 На машине нових корисника који су добили лиценце за рад у Cobiss систему 
инсталиран  је емулатор OPEN VMSa и извршена њихова конфигурација за рад  у 
Cobiss у. 

  Замјењен је покварени SWICH у одјељењу Обилићево и урађено комплетно 
реинсталирање оперативних система у интернет клубу Америчког кутка НУБ РС. 

 Подешена  је мрежа у Америчком кутку НУБРС тако да  је могуће дјељење 
докумената између корисника, мрежно принтање и скенирање. 

  Замењен  је  антивирусни  програм  у  интернет  клубу  и  код  корисника  у 
Америчком  кутку  НУБ  РС  са  новим  лиценцираним  којег  је  донирала  Амбасада 
САДа у БиХ. 

  Замјењен  је  антивирусни програм код  свих  корисника у НУБ РС са новим 
NOD  32  јер  је  старом  истекла  лиценца  и  пријетила  је  опасност  од  заразе  цијеле 
локалне мреже. 

 Извршени  су:  постављање  конфигурација  и  пуштање  у  рад  на  9  рачуанра 
интернет клуба у новоотвореном Одјељењу НУБ РС, Старчевица. 

  Уведен је ADSL брзи интернет у Одјељењу НУБ РС, Старчевица. 
 Направљено  је: скенирање, дигитална обрада материјала, комплетан дизајн 

и припрема за штампу 19 плаката за изложбу "ГЛАСОВИХ" 65 ГОДИНА. 
 Урађена  је  дигитална  обрада,  комплетан  дизајн  и  припрема  за  штампу 

каталога за изложбу "ГЛАСОВИХ" 65 ГОДИНА. 
 Урађена  је  комплетна  дигитална  обрада  фотографија,  комплетан  дизајн  и 

припрема за штампу 15 плаката за изложбу „СРПСКА ЧИТАОНИЦА“. 
  Урађена  је  дигитална  обрада,  комплетан  дизајн  и  припрема  за  штампу 

каталога за изложбу „СРПСКА ЧИТАОНИЦА“. 
  Урађена  је  комплетна  дигитална  обрада  фотографија,  комплетан  дизајн  и 

припрема за штампу 15 плаката за изложбу „ ФРАНЦУСКИ СИРЕВИ И ВИНА“. 
  Урађена  је  дигитална  обрада,  комплатан  дизајн  и  припрема  за  штампу 

каталога за изложбу „ ФРАНЦУСКИ СИРЕВИ И ВИНА“. 
  Урађена  је  дигитална  обрада  плаката,  комплетан  дизајн  и  припрема  за 

штампу каталога за изложбу коју је подржао Гете институт из Сарајева. 
  Скенирано је и дигитално обрађено око 5000 страница књига и часописа. 
  За  потребе  корисника  библиотеке  скенирано  је  око  500  страница  разних 

материјала. 
 Извршено  је  око  90  различитих  ажурурања  на  сајту  www.nubrs.rs.ba, 

објављено је 63 вијести и обавјештења и урађена оптимизација за објављивање на 
вебу 98 слика. 

  Сајт www.nubrs.rs.ba преведен  је на Француски, Енглески и Њемачки  језик 
(Њемачки језик  је тренутно видљив на свим претраживачима веба осим на IE6 i 7 
због њихове не компатибилности и не подржавања TYPO3 динамичког система за 
управљање садржајем а који је одабран као платформа приликом израде сајта). 

 На сајту www.nubrs.rs.ba  објављене су  дигиталне колекције:  „РАЗВИТАК“, 
„ШКОЛСКИ ВИЈЕСНИК“ и „МОНОГРАФИЈА ВРБАСКЕ БАНОВИНЕ“. 

 На  насловницу  сајта  www.nubrs.rs.ba  постављена  je  и  веза  до  дигиталних 
колекција НБС: „ВРБАСКЕ НОВИНЕ“. 

 Нове  рубрике:  „ПИТАЈТЕ  БИБЛИОТЕКАРА“  и  „  ПРАВНИ  ИНДОК 
ЦЕНТАР“ додате су на насловницу www.nubrs.rs.ba.

http://www.nubrs.rs.ba/
http://www.nubrs.rs.ba/
http://www.nubrs.rs.ba/
http://www.nubrs.rs.ba/
http://www.nubrs.rs.ba/


 Направљен  је  потпуно  нови  веб  сајт  за  „ДИГИТАЛНУ  НУБ  РС“  који  је 
тренутно у локалној изведби јер се чека увођење боље интернет везе и враћање веб 
сервера у НУБ РС. 

 Направљен  је потпуно нови веб сајт  за  „БЛОГ НУБРС“ који  је тренутно у 
локалној изведби и није довршен  јер се чека  да се осмисле текстови категорије и 
сексције које би биле објавњене. 

  Урађена  су  3  комплетна  BACKUPa  веб  сервера  који  је  смјештен  у 
просторијама фирме BLIC.NET 

 Инсталиран је и подешен за рад нови скенер марке ATIZ. 
 Инсталиран је каталог за претраживање периодике у Сали 29 НУБРС. 
 Уведен  је  и  подешен  брзи  ADSL  интернет  2Mb/s  (тренутно  раде 

истовремено двије конекције док се чека пуштање оптике у рад). 
  Урађено  је  умножавање  дигитализоване  грађе  из  Одјељења  периодике: 

„ПОЛИТИКА“, „ЗОРА“, „ГЛАСНИК ЗЕМАЉСКОГ МУЗЕЈА“ и ОТАЏБИНА“. 
  Библиотечки  програм  Winisis  инсталиран  је  у:  15  библиотека  широм 

Републике Српске. 
  Свакодневно  су  рађени  послови  техничке  подршке  корисницима  и 

радницима библиотеке. 
  Свакодневно  је  рађено  на  подизању  нивоа  знања  из  информатике  код 

радника библиотеке.



ISBN Агенција и Одјељење за израду CIPа 
Татјана Дуновић 

У току 2008. године у ISBN Агенцији регистовано је 24 нова издавача, од тога 

21  издавач  са  годишњом  продукцијом  од  10  наслова  и  3  издавача  са  годишњом 

продукцијом од 100 наслова. У току 2008. године, 17 издавача је пререгистровано у 

већу  групу издавача  са  годишњом продукцијом од  100 наслова. И даље  само два 

издавача су у групи великих издавача, годишње продукције преко 100 наслова, а то 

су Завод  за  уџбенике и  наставна  средства  из Источног Сарајева,  који  издају  све 

уџбенике  за  основне и  средње школе и  имају највећи  број  поновљених издања и 

Бесједа из Бање Луке. Завод за уџбенике и наставна средства, током 2008. године, 

овјавио је 197 наслова, Бесједа 30, Графомарк 34, а Арт принт 59 наслова. 

Поштујући законску обавезу о упису у Регистар издавача Републике Српске, 

готово сви новорегистровани издавачи су доставили Рјешење о упису Регистар које 

је  приложено  уз  попуњен  Упитник  о  регистрацији  издавача.  Остали  су  започели 

процедуру уписа и накнадно ће доставити Рјешење. 

У ISBN Агенцији има укупно регистовано 326 издавача. Још 2007. године за 

издања из Републике Српске је додијељен нови префикс 97899955, уз стари 978 

99938 који је у потпуности попуњен. 

Са  свим  издавачима  је  успостављена  коректна  сарадња  и  нема  готово 

никаквих проблема у комуникацији и раду. 

Све обавезе према ISBN International су уредно и на вријеме извршене, почев 

од годишње чланарине, преко Progres Report 2008, до слања ажурираних назива и 

адреса  издавача  из  Републике  Српске  за  уврштавање  наших  издавача  у 

Међународни директоријум издавача (PIID). 

Увидом у локалну базу COBISS у току 2008.  године  урађено  је 926 CIPова. 

Од 926  урађених CIPова,  496  је недостављених наслова. Надам  се  да  ће измјене 

Закона о библиотечкој дјелатности, које обавезују издаваче да достављају обавезан 

примјерак, приморати их, да ажурније извршавају ову своју законску обавезу. Иако 

су  сви  недвосмислено  обавијештени  о  својим  обавезама  извјестан  број  њих  се



оглушује и недостављају обавезан примјерак. Има, наравно, издавача који НУБРС 

непосредно по изласку публикације из штампе, доставе обавезан примјерак. 

Измјене  у  Закону  о  библиотечкој  дјелатности  сада  прописују  да  издавач 

Народној и универзиотетској библиотеци РС достави 11 примјерака публикације и 

то се као новост саопштава издавачима. 

ISMN Агенција у 2008. години 

Током 2008. године у ISMN Агенцији регистрована су два нова издавача 

и то Акадмија умјетности која је издала 22 наслова штампаних музикалија и Нова 

школа. Укупно у ISMN Агенцији има тренутно регистровано 8 издавача. 

И ISМN број је конвертован у 13то цифрени и то тако да је ознака М из броја 

замијенјена  нулом  (0),  а  испред  је  додан  префикс  979.  Остали  дио  броја  је 

непромијењен. Ова промјена је успјешно примијењена у раду.



ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ РЕФЕРАЛНОГ ОДЈЕЉЕЊА 
(СА ОПШТОМ ЧИТАОНИЦОМ) 
Мр Хелена Лајшић 

У  току  2008.  године,  рад  Рефералног  одјељења  знатно  је  унапређен  по  више 
аспеката,  што  се  видно  позитивно  одразило  и  на  број  учлањених  корисника  у 
Одјељење униката. 

У посљедње двије године, информатори Рефералног одјељења су констатовали да 
је главни проблем са којим се суочавају  управо недовољно познавање улоге коју 
имају  информатори  у  библиотеци,  од  стране  корисника,  односно,  неупућеност 
корисника (тренутних чланова а и потенцијалних корисника) са свим услугама које 
им нуди Народна и универзитетска библиотека РС. При томе првенствено мислим 
на  услуге  Рефералног  одјељења,  које  као  служба  подршке  Општој  читаоници 
знатно  скраћује и  поједностављује начин на  који  корисник долази до неопходне 
односно жељене литературе. 
Из  тих  разлога,  смо  се  уз  договор  ангажовали  на  интензивнијем  информисању  и 
упућивању  корисника,  како  при  доласку  у  НУБ  РС,  тако  и  преко  познаника 
професора, асистената, студената... 

У  току  2008.  године  добили  смо  приступ  новим  електронским  базама  научних 
података,  што  је  резултирало  повећаним  интересовањем  асистената  и  научних 
радника  за  наше  услуге.  Боља  Интернет  конекција  осјетно  је  повећала  квалитет 
пружених услуга и убрзала рад информатора. 
Ове  године,  фонд  униката  обогаћен  је  новом  стручном  литературом  из  свих 
области које су актуелне и тражене. 

Такођер, не могу пропустити да напоменем, како су побољшања у раду постигнута 
захваљујући  успјешној  сарадњи,  доброј  усклађености,  квалитетној  међусобној 
комуникацији  и  професионалности  запослених  Рефералног  одјељења  и  Опште 
читаонице који су због природе посла тијесно повезани. Томе у прилог иде и веома 
мали број жалби на однос запослених према странкама, што је веома битан, а често 
запостављен аспект рада сваке библиотеке као услужне организације. 

Поред  бројних  унапређења  рада,  које  је  тешко  измјерити  и  нумерички  изразити, 
повећани број активних чланова свједочи о напретку у раду Рефералног одјељења и 
Одјељења опште читаонице. 

Поређење уписаних у 2008. години и у периоду двије године уназад:



2006. година  2007. година  2008. година 

Бр.  уписаних  за  мјесец 
МАРТ:  764 

Бр.  уписаних  за  мјесец 
МАРТ:  766 

Бр.  уписаних  за  мјесец 
МАРТ:  851 

Бр.  уписаних  за  мјесец 
ЈУН:  1006 

Бр.  уписаних  за  мјесец 
ЈУН:  976 

Бр.  уписаних  за  мјесец 
ЈУН:  1124 

Бр.  уписаних  за  мјесец 
ДЕЦЕМБАР:  1252 

Бр.  уписаних  за  мјесец 
ДЕЦЕМБАР:  1286 

Бр.  уписаних  за  мјесец 
ДЕЦЕМБАР: 1561 

Број пружених израђених тема Рефералног одјељења за мјесец НОВЕМБАР: 

2007. год.  2008. год. 

608  871



Дешавања у 2008. години у оквиру Градске јединице „Петар Кочић“ 
Саставила Дијана Гојић 

30.01.2008. године Изложба БУГАРСКА ПРИРОДНА И КУЛТУРНА 
БАШТИНА ПОД ЗАШТИТОМ „UNESCOa“ 

08.02.2008. Промоција књиге Виолете Божовић „ДНЕВНИК СЛАЂАНЕ 
КОБАС“ 
Учествују: Лазар Божовић, Бранка Давидовић и ауторица 

20.02.2008. године Промоција књиге Тање СтупарТрифуновић „Адорнова 
сврака“ Учествују: Енвер Казаз – књижевни критичар, Алмир 
Залихићкњижевник и издавач и ауторица 

22.02.2008. године промоција књига Слободана Наградића 
Учествују:проф. др Миле Дмичић, проф. др Емил Влајки, проф. др 
Никола Поплашен, Момо Шеварика, Ранко Прерадовић и аутор 

29.02.2008. године ПЈЕСНИЧКИ ЧАС КОСОВСКИ МИТ 
Удружење књижевника Српске ПОДРУЖНИЦА БАЊА ЛУКА 
Учествују: Анђелко Анушић, Драго Врућинић, Миленко Вујичић, .... 

05.03.2008. године Књижевно вече , гошћа Љиљана Хабјановић Ђуровић 
14.03.2008. године УДР. КЊИЖЕВНИКА СРПСКЕ ПОДРУЖНИЦА ПРИЈЕДОР 

Учествују: Срђо Божовић, Радомир Совиљ, Гордана Кукић, Вујадин Мијук, 
Здравко Микић, Виолета Божовић, Слободан кекић, Душко Прлина, 
Драгана Крагуљ, водитељ Љиља ПетровићЗдечић 

19.03.2008. године ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ ГРОМКИ ШАПАТ Сузане Ступар 
Учествују: мр Светозар Личина, проф. Миле Мутић и ауторка, 
Водитељка Александра Чворовић 

21.03.2008. године КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ ПОВОДОМ СВЈЕТСКОГ ДАНА 
ПОЕЗИЈЕ Учествују: Жељко Ђурђевић, Сузана Ступар, Радомир 
Митрић, Татјана Бијелић, Драгана Зец, Златко Јурић, Тања Ступар 
Трифуновић, Мирко Вуковић, Станислава Гавриловић, Миладин 
Берић, Драгана Грујиновић, Александра Чворовић, водитељ Љиља 
ПетровићЗечић 

07.04.2008. године Промоција књиге Здравка Згоњанина Баће КАПИ ЉУБАВИ 
О књизи говоре: Ранко Павловић и аутор, водитељ Александра 
Чворовић 

09.04.2008. године МАНИФЕСТАЦИЈА ДАНИ ВЛАДЕ С. МИЛОШЕВИЋА 
АКАДЕМИЈА УМЈЕТНОСТИ РС БАЊА ЛУКА 
Изложба ТРАДИЦИЈА КАО ИНСПИРАЦИЈА мр Леониле Јочић 

11.04.2008. године КЊИЖЕВНА ТРИБИНА ПУТЕВИ СРБИСТИКЕ 
ПРОМОЦИЈА ЗБОРНИКА СРПСКО ПИТАЊЕ И СРБИСТИКА 
Учествују: Петар Милосављевић, Милош Ковачевић, Ранко 
Рисојевић, Душко Певуља 

14.04.2008. године Књижевно вече са проф. из Бретање Евом Станковић



у сарадњи са Француским институтом у БиХ 
17.04.2008. године пројекција филма О мишевима и људима у Америчком к. 
24.04.2008. године свечано отварање Одјељења библиотеке на Старчевици 
08.05.2008. ИЗЛОЖБА ГЛАС СРПСКЕ 65 ГОДИНА 19432008 

Аутор Изложбе Бојана Милошевић 
21.05.2008. године БАЊА ЛУКО ЧИТАЈ! 

Промоција антологије „Мноштвена књига“ Миленка Стојичићића 
Учествују Ранко Рисојевић, Здравко Кецман, Анђелко Анушић, 
Слободан Бошковић, Ратко Ђогатовић, Радомир Митрић, Тодор 
Кршић 

21.05.2098. године БАЊА ЛУКО ЧИТАЈ! 
Читање поезије Душка Радовића са потпредсједницом  Народне 
Скупштине Надом Тешановић и директором библиотеке Ранком 
Рисојевићем (глумица Невенка Родић) 

22.05.2008. године БАЊА ЛУКО ЧИТАЈ! 
Градоначелник Драгољуб Давидовић и директор библиотеке 
Ранко Рисојевић читају „Баш Челик“ (глумица Невенка Родић) 

26.05.2008. године Књижевни портрет Јованке СтојчиновићНиколић 
28.05.2008. године КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ „КОСОВО У СРПСКОЈ“ 

Гости: Милан Михајловић, Новица Саврлић, Миомир Јовановић 
(Косово), Душко М. Петровић (Београд), Миленко Јевђевевић (Вишеград) 
Домаћини: Стевка КозићПрерадовић, Милосав Миле Кнежевић 
и Ранко Прерадовић 

29.05.2008. године пројекција филма Апокалипса данас у Америчком кутку 
02.06.2008. године изложба „Бањалука КАРНЕВАЛСКИ град“ 
05.06.2008. године „Дјецо, читајмо приче и пјесме Бранка Ћопића“ 

Гост министар управе и локалне самоуправе Зоран Липовац 
05.06.2008. године „Бања Луко, читај“  Ја читам Превера,а ти? 
06.06.2008. године Завршно вече КРЕАТИВНИХ РАДИОНИЦА Дјечијег 

одјељења 
Поетско вече и Изложба ликовних радова 

10.06.2008. године промоција књиге „КРЕЗУБИ ЛАВОВИ“ Јована Бабића 
11.06. 2008. године „Читајмо, Гетеа!“ 
11.06.2008. године промоција  књиге Драгана К. Велеушића Писмо исписнику 
26.06.2008. године читање поезије Едгара Алана Поа у Америчком кутку 
08.07.2008. године „ВЕЛИКА ЖУРКА“ Одјељење Старчевица 
29.07.2008. године Књижевно вече 65 година „Гласове“ књиге 
30.07.2008. године представљање сајта Друштва библиотекара Србије 
31.07.2008. године Изложба „Гласових“ 65 година , аутор Бојана Милошевић 
29.08.2008. године Вече посвећено Петру Кочићу „КОЧИЋУ У СЛАВУ“ 

Одјељење Старчевица 
19.09.2008. године  Додјела награде „Станко Ракита“ за најбољу објављену 

дјечију  књигу у 2007. години „Пут у Лилипут“ Панти Стевићу 
22.09.2008. године Ауторско вече Мићо Јелић Грновић „ПУТЕШЕСТВИЈЕ“ 
26.09.2008. године 26. септембар Европски дан језика 

Дјечије одјељењевишејезични програм 
Изложба француских сирева и вина



10.10.2008. Изложба СТО ЧЕТРДЕСЕТ ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА СРПСКЕ 
ЧИТАОНИЦЕ У БАЊОЈ ЛУЦИ, аутор Радмила Колунџија 
ДРУЖЕЊЕ С ПИСЦИМА  У ОКВИРУ VII МЕЂУНАРОДНОГ ФЕСТИВАЛА  ЗА ДЈЕЦУ 

13.10.2008. године Бањалучки писци, одјељење Обилићево 
14.10.2008. године Дејан Алексић – Дјечије одјељење 
15.10.2008. године Љубивоје Ршумовић – Дјечије одјељење 
16.10.2008. године Добрица Ерић – Дјечије одјељење 
16.10.2008. године Добрица Ерић – Дом културе Залужани 
17.10.2008. године Перо Зубац – Дјечије одјељење 
15.10.2008. године Промоција књиге Едине Хелдић „Тајна клопка“ 
27.10.2008. године Промоција двоброја (45) часописа „Путеви“ 
30.10.2008. године Промоција књиге Слободана Дивјака „Антеј или Ахасфер“ 
30.10.2008. године обиљежавање празника Ноћ вјештица у Америчком кутку 
28.11.2008. Обиљежавање празника Дана захвалности у Америчком кутку 
27.11.2008. године Промоција књиге Луке Шекаре ПОМОЗИ МИ РЕЋИ 
18.11.2008. године Промоција Зборника докумената ЈАДОВНО Ђуре Затезала 
19.11.2008. године Промоција књиге РОДИТЕЉ ПОКОШЕНОГ НАРАШТАЈА 

аутора Драгоја Лукића 
24.11.2008.  године  Промоција  књига  СТУДИЈЕ О  РУСКОЈ ФИЛОЗОФИЈИ  I  и  I 
аутора проф. др Радомира Ђорђевића 
08.12.2008. године Отварање Изложбе „Есперанто мост међу људима“ 
11.12.2008. године Представљање писца Милоша Кордића 
12.12.2008. године  У СУСРЕТ 2009. години 

Удружење „Рана јесен“ и „Дуга“ организовали модну ревију, 
наступ сатиричара Миладина Берића 

18.12.2008. године пројекција филма Божићна прича у Америчком кутку 
22.12.2008. године у одјељењу Старчевица Изложба накита и украсних предмета 

дјеце из   Креативних радионица 
26.12.2008. године Отварање Међународне излижбе карикатура „Носорог 2008“, 

наступ бањалучких сатиричара 
27.12.2008. године ВЕЛИКА НОВОГОДИШЊА ЖУРКА  одјељење Старчевица 

Избор најбољих читалаца и најљепше новогодишње честитке




