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ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ НАРОДНЕ И УНИВЕРЗИТЕТСКЕ БИБЛИОТЕКЕ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2011. ГОДИНУ

Народна и универзитетска библиотека Републике Српске је у 2011. годину ушла
са ВД директора, смањеним буџетом за 50% у односу на претходну годину и најавама
тешке финансијске године, уопште.
Оно што свакако није недостајало су јасна визија и ентузијазам менаџмента, те
подршка свих запослених да је дошло вријеме да се ураде неке значајније промјене у
организационој структури, визуелном идентитету, маркетингу и набавци публикација.
Пошто смо сагледали наше могућности, приступили смо адаптација и опремању
библиотечких простора. Циљ је био учинити простор функционалнијим, удобнијим,
приступачнијим и угоднијим за све наше кориснике и наравно, запослене. У току 2011.
године урађени су сљедећи послови.
1. Постављање подних облога у централном холу и ходницима на првом спрату;
2. Израда америчких плакара у ходницима;
3. Израда потребних преградних ригипс зидова на првом спрату, како би се добиле
додатне просторије;
4. Физичко затварање простора читаоница постављањем ПВЦ и стаклениг зида са
вратима ради обезбјеђења потребне тишине;
5. Постављање амбијенталног озвучења у Библиотеци;
6. Адаптација сале 29 (климатизација, кречење, постављае подних облога), уградња
стропног носача за нови пројектор и ново платно (видеобим);
7. Кречење и климатизација читаоница;
8. Генерално чишћење Библиотеке;
9. Комплетно кречење Библиотеке са израдом лого апликација;
10. Израда вентилације у корисничким тоалетима;
11. Постављање видеонадзора;
12. Постављање тракастих завјеса у четири канцеларије;
13. Климатизација три канцеларије и централног хола (10, 12 и 16);
14. Израда високих столова за инернет клуб;
15. Израда мини пулта за електронски каталог;
16. Израда корисничких ормарића;
17. Израда полица за књиге на ИПО-у (4. ком);
18. Израда изложбених витрина (3 ком.);
19. Уређење улаза, затварање ригипсом одређених површина и поставњање клик
клак паноа са пригодним садржајем (корисне информације, рекламе, препоруке);
20. Професионално лакирање старог намјештаја;
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21. Израда новог ћириличног, свјетлећег натписа изнад улаза у Библиотеку;
22. Куповина изложбених сталака за књиге и новине;
23. Постављање итисона у простору ИПО-а и ходника читаонице;
24. Израда жардињера за цвијеће (6 ком.);
25. Урађена додатна расвјета;
26. Сви стари монитори замијењени новим, те извршена замјена дотрајалих
рачунара и штампача;
27. Постављање додатних полица у просторији фонда униката;
Упоредо са адаптацијом простора радили су се послови и пројекти на
међународном плану, чији је циљ подизање нивоа услуга те јачање улоге и
кредибилитета Библиотеке у европским асоцијацијама. Навешћемо неколико
значајнијих:
1. НУБ РС је у 2011. години постала први корисник IPA фондова улазећи у
двогодишњи пројекат ACCESS IT чији је носилац Велика Британија. Пројекат
се односи на дигитализацију колекција по европским стандардима; Потписан је
споразум са EUROPEANOM –Европском дигиталном библиотеком на осниву
које НУБ РС има статус главног агрегатора дигиталних колекција Републике
Српске;
2. НУБ РС је и у 2011. gодини била пуноправна чланица IFLE, те куповином IFLA
ваучера ушла у мрежу међубиблиотечке позајмице са европским библиотекама;
3. Уз грант од 40.000 КМ од стране Минисарства науке и технологије РС, те
властитих средстава успјели смо задржати постојећи број EBSCO база, те базе
ИНФОБИРО и МЕДИАЦЕНТАР;
4. COBISS BiH је библиотечкоинформатички програм у коме је НУБ РС и даље
обрађивала књижну и некњижну грађу. Пошто је рјешавање јединственог
библиотечко информационог система још увијек неизвијесно били смо
принуђени узети још четири улаза што чини укупнп десет како бисмо могли
обрадити приспјелу библиотечку грађу и што прије покренути сегмент
аутоматске позајмице;
5. Потписан споразум о сарадњи са библиотеком „Карло Бјелицки“ из Сомбора;
Већим дијелом фондови су попуњавани публикацијама које су стизале путем
размјене. Народна Библиотека Србије је према измјенама Закона о библиотечкој
дјелатности Србије смањила број обавезних примјерака што се значајно одразило на
попуњавање наших фондова. Остаје отворен проблем набавке књига који је једино
могуће ријешити уз подршку Министарства просвјете и културе РС које би требало
обезбиједити одређени грант за куповину књига.
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НУБ РС је учествовала на Међународном сајму књига у Бањалуци, гдје је на
властитом штанду представила своја издања. Књига есеја Предрага Лазаревића
„Андрић о Босни“ добила је награду Сајма за савремену књижевност „Липље“.
Упоредо са Сајмом у Бањалуци текле су припреме за Међународни сајам књига у
Београду гдје је НУБ РС добила значајну улогу суорганизатора (заједно са
Министарством просвјете и културе РС и Представништвом РС у Београду) у
представљању књижевне продукције Републике Српске .
У периоду септембар-октобар интезивно се радило на припреми новог броја
часописа за књижевност, умјетност и културу „Путеви“, како би био представљен на
Сајму књига у Београду – октобар 2011. године.
Редизајнирање и објављивање октобарског броја „Путева“ омогућила је МФ банка.
НУБ РС је била организатор међународног научног скупа „Поетика, стилистика
и лингвистика приповиједања Бранка Ћопића“. Скуп је органозован у сарадњи са
Одсијеком ѕа славистику Универзитета Карл Франц у Грацу, а под покровитељством
Министарства просвјете и културе РС. Скупу је присуствовало преко четрдесет научних
радника из области њижевности и језика.
За научне и стручне раднике одржана је презентација DOI система, на којој је мр
Бињана Косановић, координатор Центра за научне информације Народне библиотеке
Србије, упознала присутне са значајем, начином кориштења и примјене ових система.
Треба напоменути да је НУБ РС у фази оснивања DOI агенције.
Између осталих, значајно је истаћи да је НУБ РС била организатор обиљежавања
Европског дана језика, уприличила књижевно вече са америчком књижевницом
добитноцом Пулицерове награде Елизабет Страут. У сарадњи са Библиотеком Матице
Српске и Задужбином Иво Андрић, приредила изложбу фотографија „Андрићева лица“
и промовисала“ Библиографију Иво Андрић“.
Није занемарен ни сегмет стручног усавршавања библиотекара НУБ РС. Наводимо
само неке на којима смо учествовали и присуствовали:
1. Напредни COBISS курс, за обраду некњижне грађе;
2. Стручни скуп у Новом Саду;
3. Стручни скуп у Требињу;
4. COBISS конференција у Марибору
5. Стручни скуп ISBN агенција у Љубљани;
У 2011. години НУБ Републике Српске је обиљежила 75. година од оснивања и том
пригодом је у сарадњи са Поштама Српске објављена јубиларна поштанска маркица.
У појединачним извјештајима дати су детаљни подаци о раду одјељења и служби.
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МАТИЧНА СЛУЖБА
Милка Давидовић
Надзор над стручним радом библиотека
Непосредни надзор над стручним радом библиотека, координатор Матичне
службе Народне и универзитетске библиотеке Републике Српске реализује у мрежи
народних, факултетских, школских, специјалних, а посебно матичних библиотека.
Обилазак народних и матичних библиотека ради утврђивања услова рада и надзора над
стручним радом, спроводи се по приоритетима према предвиђеном плану:
 Народна библиотека Кнежево,


Матична библиотека Источно Сарајево,



Народна библиотека „Иво Андрић“ Вишеград.

Стручни надзор је извршен и над одређеним бројем специјалних библиотека. Оне
библиотеке које нису могле бити посјећене из објективних разлога, предвиђене су за
обилазак у 2012. години.
Помоћ је пружена и многим школским библиотекама као и библиотекама Универзитета
у Бањој Луци.
У оквиру матичне функције, организовано је по десети пут полагање стручног
испита за све запослене у библиотечкој дјелатности у јесењем року 2011. године, на
који се пријавило укупно 67, а полагало укупно 64 кандидата из Републике Српске и
Федерације БиХ који су похађали и два семинара: Инструктивни у октобру и
Консултативни у новембру мјесецу. Успјешно су положили и стекли звање : 39
библиотекара; 14 виших књижничара и 11 књижничара, који су након испита добили
Увјерења о положеном стручном испиту.
У јуну мјесецу 2011. године организован је дводневни Инструктивни семинар за
рад у WINISIS програм-у за библиотеке матичног подручја Бањалука и матичног
подручја Приједор, који су одржали инструктори - шефови служби за обраду обраду
монографских и серијских публикација ,а учесници семинара су добили одговарајуће
сертификате. У оквиру ових послова настављен је поступак уписа библиотека у
Централни регистар библиотека РС, који се води у Матичној служби, након чега се
издаје Рјешења о упису у ЦРБ. РС, који спада у дјелокруг правне службе.
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ЗАЈЕДНИЧКЕ СЛУЖБЕ
Љиљана Бабић
Пословна 2011. година у Народној и универзитетској библиотеци РС обиљежена
је новинама, као неминовност која прати промјену њеног руководиоца- директора
Библиотеке , према коме су се одредили и приоритетни секретарски послови и радни
задаци, као и послови других извршилаца Заједничких служби: општих, правних и
финансијско-економских послова, који редовно прате реализацију свих активности
Библиотеке.
У првом кварталу године Библиотека се писмено обраћала органима државне
управе у Републици Српској до заједничких органа на нивоу Босне и Херцеговине од
предсједника , Народне скупштине , Владе до предсједништва БиХ, те Министарства
цивилних послова, како би се укључили у рјешавање питања признавања равноправног
статуса НУБ Републике Српске у односу на Националну и универзитетску библиотеку
БиХ као државну институцију од националног интереса на ентитеском нивоу.
Позитиван одговор на то питање и подршку добила је једино од Народне скупштине
Републике Српске. Истовремено Библиотека је покренула поступак за статусне
промјене, које се односе на усклађивање пословања са одредбама Закона о систему
јавних служби и Закона о класификацији дјелатности и регистру пословних субјеката
по дјелатностима у Републици Српској. Приједлог Одлуке о усклађивању оснивачког
акта
НУБ Републике Српске са наведеним законима послат је наддлежном
Министарству просвјете и култутре РС на усаглашавање. Садржао је и промјену назива
установе у Јавна установа Национална и универзитетска библиотека Републике
Српске. У коначној Одлуци Владе Републике Српске тај приједлог није прихваћен, него
је само садашњем називу Библиотеке додат префикс '' јавна установа''
У другом полугодишту 2011. године надлежно Министарство расписало је
Конкурс за избор и именовање директора и Управног одбора Библиотеке, а исти је
окончан у новембру мјесецу, објављивањем Одлука Владе РС у Службеном гласнику
РС. У децембру мјесецу сазвана је прва конститутивна сједница новоименованог
Управног одбора, како би се по хитном поступку ставило на дневни ред усклађивање
општих аката- Статута Библиотеке са измјенама оснивачког акта, а статусне промјене
установе могле уписати у Регистар надлежног Окружног привредног суда Бања Лука.
У оквиру обављања националне функције и дјелатности заштите културног добра /
старе и ријетке књиге , те остале библиотечке грађе , доставила је приједлог Одлуке за
оснивање Националног центра Републике Српске , чији би носилац била НУБ
Републике Српске , а који би био одговоран за дигитализацију националне културе и
научне баштине, с обзиром да већ три године у Библиотеци дјелује Центар за
дигитализацију, преко којег је учествовала у неколико значајних пројеката.
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СЛУЖБА ЗА ОБРАДУ БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ
Мр Жељка Комленић
Према подацима Службе за набавку библиотечке грађе у 2011. години набављено је
укупно 8.348 књигe. Према начину набавке, подаци показују да је највећи дио фонда
набављен путем размјене, поклона и обавезног примјерка.
су сљедећи:
Набавка публикација у 2011. години:
-

Обавезан примјерак Бањалука : 956 ком.
Обавезан примјерак – подручје Републике Српске : 397 ком.
Размјена - БиХ : 1.434 ком.
Размјена – Београд : 2.608 ком.
Размјена – Нови Сад : 220 ком.
Поклони : 2.339 ком.
Куповина : 290 ком.

Обрада монографских публикација
.
У Служби за обраду библиотечке грађе, број обрађених монографских публикација
у 2011. години износи 8.402 наслова, односно, 9.337 примјерака (библиотечких
јединица) монографских публикација. Обрађиван је преостали дио текућег фонда из
2010, текући фонд из 2011., вршена је рекаталогизација дијела старог фонда,
допуњавање и редакција записа.
Подаци не укључују CIP-записе, за које није достављен обавезни примјерак,
односно, за које није урађен финални запис de visu, и није унесен инвентарни број и
смјештајна сигнатура.
Податак о укупном броју записа (наслова) свих врста обрђене грађе у НУБРС у
систему COBISS закључно са крајем 2011. године износи 40.795 записа.
Број урађених записа свих врста библиотечке грађе у НУБ Републике Српске у
систему COBISS у 2011. години износи укупно 8.460 наслова. Од тога 8.402 наслова
односи се на монографске публикације а 60 на серијске публикације, чланке и
некњижну грађу.
Физичка обрада публикација
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-

Печатирање књига : континуирано
Куцање карти књиге : Урађено 5.100 картица
Пријем и дистрибуција обавезног примјерка : 6.681 примјерак ( 639 наслова)
Дистрибуција обавезног примјерка другим библиотекама : 4.854 примјерка
Паковање и дистрибуција поклоњених књига другим блиотекама : 3.467 књига
Дистрибуција књига за размјену : 120 примјерака
Одвајање и припрема књига за књиговезницу : 520 књига
Отпис дотрајалих књига из Информативно-позајмних одјељења : 1.672 књиге

ISBN Агенција Републике Српске
мр Татјана Дуновић
У ISBN Агенцији Републике Српске регистровано је 399 издавача. Током 2011.
године регистрованo је 22 новa издавачa, од тога 20 издавача са годишњом продукцијом
од 10 наслова, a два издавача са годишњом продукцијом од 100 наслова, док је седам
издавача пререгистовано у ову групу. 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.
Све обавезе према ISBN International су уредно и на вријеме извршене, почев од
годишње чланарине, преко Progres Report 2011, до слања ажурираних назива и адреса
издавача из Републике Српске за уврштавање наших издавача у Међународни
директоријум издавача (PIID).
У Љубљани је од 9. до 10. јуна одржан Састанак ISBN агенција балканског
региона. Састанку је предсједавала извршни директор Међународне ISBN агенције
госпођа Стела Грифитс, као и представници националних ISBN агенција, Словеније,
као домаћина, Србије, Бугарске, Хрватске, Албаније, Косова и Републике Српске, којем
смо присуствовале Јелена Јањић и ја. Током дводневног састанка представници
присутних националних агенција су се представили и изнијели текуће проблеме.
Закључено је да је вишеструко корисно окупљане регионалних агенција због сличности
проблема и уштеде у трошковима. Договорен је сљедећи састанак у Загребу током 2012.
године.
У току 2011. године урађено је 930 CIP-ова. И даље је велики број
недостављених наслова и издавача који неизвршавају своје законске обавезе. Увидом у
локалну COBISS базу недостављено је 582 наслова. Један мањи број достављених
наслова је у процесу обраде, али је и даље овај број велики.
Сарадња са издавачима је добра и у раду нема готово никаквих проблема, који би
утицали на међусобни однос. Издавачи се редовно обавјештавају о сви промјенама, као
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и о њиховим обавезама, најчешће везано за достављање обавезног примјерка, које
никако да постане завршни дио у међусобном процесу сарадње издавача и Библиотеке,
тј. додјела ISBN броја, израда CIP-а и на крају достављање публикације непосредно
након изласка из штампе.

БИБЛИОГРАФСКО ОДЈЕЉЕЊЕ
Мр. Јелена Јањић
У Библиографском одјељењу Народне и универзитетске библиотеке Републике
Српске у току 2011. године урађено је 930 каталогизација у публикацији (CIP) од чега је
Библиотеци достављено 486 наслова, а за текућу библиографију тренутно је обрађено
357 публикација.
У јануару 2011. године приређена је Библиографију Републике Српске:
монографске публикације: 2010 као једанаести број текуће библиографије Републике
Српске.
Поводом 75. годишњице наше Библиотеке изложен је најзначајнији дио
рукописа и књига Збирке старе и ријетке књиге.
Након израде текуће библиографије, у фебруару, приступљено је изради
Ретроспективне библиографије Републике Српске.
Током 2012. године настојаће се приредити и друге двије књиге Допуна
Библиографије књига Републике Српске, што ће представљати исцрпан преглед
дводеценијског стваралаштва у Републици Српској.
Библиографија садржи 1.003 библиографске јединице. Цјелокупна грађа је
унесена у библиографско-каталошку базу COBISS и електронски доступна за
претраживање.
Радећи на изради поменуте библиографије, те каталогизацији у публикацији (CIP
) током ове године Збирка старе и ријетке књиге увећана је за скромних тридесетак
публикација које су пресигниране из Фонда униката и електронски обрађене, те и
електронски доступне.
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НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОНИ ЦЕНТАР
- СА ОПШТОМ ЧИТАОНИЦОМ И РЕФЕРАЛНИМ ОДЈЕЉЕЊЕМ
Мр Хелена Лајшић
Научно-информациони центар НУБРС је носилац KOBRSON пројекта
(Konzorcijum za обједињену набавку научних података) је главни дистрибутер научних
података у Републици Српској.
У току 2011. године својим сарадницима на нивоу цијеле Републике Српске
омогућили смо приступ сљедећим релевантним електронским базама података:
-

Academic Search Complete
IEEE
Business Source Complete
Medline with full text
DynaMed...
Medijska Dokumentacija EBART Consulting
Digitalni arhiv INFOBIRO

Остварена је сарадња са Народном Скупштином Републике Српске,
Универзитетом АПЕИРОН и проширена сарадња са Универзитетима у Бањој Луци,
Источном Сарајеву, домовима здравља и Универзитетским клиничким центром у
Бањалуци.
Студијске читаонице су реорганизовале свој рад у току 2011. године. Приступ и
евидентирање корисника је модификовано увођењем инфо-пулта и звучном изолацијом
у дијелу студијских читаоница. Тиме су запослени библиотекари приступачнији
корисницима и њихова интеракција са корисницима је олакшана. Студијске читаонице
биљеже пораст учлањених корисника што недвосмислено свједочи о квалитетном
пружању услуга овог сектора.
У студијске читаонице у 2011. години су била учлањена 893 корисника.
ОДЈЕЉЕЊЕ ПЕРИОДИКЕ
Бојана Милошевић
1. Набавка, обрада и коришћење серијских публикација
2. Остручавање базе научних часописа
3. Културно просвјетне и библиографске активности
1. набавка серијских публикација се одвијала континуирано:
- куповином (14 наслова у 2145 примјерака)
- поклоном (43 наслова у 185 примјерака)
- обавезним примјерком из рс (131 наслов у 3236 примјерака)
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- размјеном из србије, војводине и сарајева (61 наслова у 959 примјерака)
у току 2011. године набављено је укупно 193 наслова, од тога 45 нових,
укупно: 12 524 primjerka
у оквиру обраде реализирани су следећи послови:
- пријем серијских публикација
- сигнирање
- инвентарисање
- унос континуација у постојеће записе унутар електронског каталога
- комплетна каталошка обрада нових наслова.
број записа у електронском каталогу периодике је 3382, од чега је 30 нових наслова.
дистрибуција обавезног примјерка врши се за 7 матичних библиотека , а размјена са
3 библиотеке.
у току 2011. године број диструбуираних примјерака је износио 6483 часописа.
2. Остручавање базе научних и стручних часописа
од укупно 57 часописа који се налазе на листи за категоризацију, врши се остручавање
прилога по удк, за 40 часописа из републике српске.
аналитичка обрада чланака вршена је за 22 часописа, са комплетно урађеним
библиографским прегледом.
у току године је креирано 1300 записа, а сви прилози су претраживи у сегменту
COBISS/OPAC.
поводом 75 година од оснивања Библиотеке реализована је изложба „од Српске
читаонице до дигиталне библиотеке“.
објављена је библиографија чланака о библиотеци у листу Глас српске (1950-2000)
која садржи 524 електронска записа, аналитички обрађена у оквиру система COBISS.

ОДЈЕЉЕЊА ГРАДСКИХ ЈЕДИНИЦА
ИНФОРМАТИВНО-ПОЗАЈМНО ОДЈЕЉЕЊЕ
Оријана Вуковић
У Информативно-позајмно одјељене НУБ РС у 2011. години уписано је 3008
чланова, од тога је 150 читалаца уписано на овогодишњем Сајму књиге у Бањалуци са
попустом од 75 одсто на цијену чланарине. Током цијеле године, једном седмично,
вршен је и бесплатан упис чланова посредством контакт емисије посвећене култури на
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„Балкан радију“, као и додјелом бесплатног уписа у недјељном издању „Гласа српске“.
У овој години на одјељење су стигле 2412 књиге, а извршена је потпуна реконструкција
фонда. Са бившег Дјечијег одјељења пренесено је 16 полица за књиге, а купљене су и
три нове полице, те је комплетан фонд поново сложен.
Такође, постављени су нови итисони од улазног степеништа кроз цијело одјељење, а
извршена је и реконструкција расвјете. Створен је простор за интерактивно учење
студената, који је освијетљен и прилагођен за ту врсту рада.
Интернет клуб, који просторно такође припада овом одјељењу, добио је пет нових
рачунара, док је за рад на одјељењу обезбијеђен један нови рачунар.
Током цијеле године, периодично су израђивани информативни плакати са пригодним
садржајем с циљем подстицања кампање читања књига, чувања и редовног враћања
позајмљених публикација. Тим поводом, одјељење је добило и четири клик-клак паноа
на којима се плакати презентују.
С циљем што бољег информисања читалаца о условима рада НУБ РС, рађене су
разне врсте флајера са обавјештењима гдје се налазе одјељења Градске библиотеке, са
којим бројем књига располажу, правилима коришћења фонда и понашања у
Библиотеци, те упутствима за претраживање електронских база и абецедног каталога у
којима су евидентиране све публикације.
У овој години читаоцима који нису вратили књиге из 2009. и 2010. године
послане су писмене опомене за невраћене публикације.
Такође, током цијеле године периодично је вршено ажурирање дијела интернет
странице НУБ РС на којима се препоручују књиге и саопштавају најчитанија издања.
Запослени на Информтивно-позајмном одјељењу су константно сарађивали са свим
писаним и електронским медијима, а редовна седмична јављања са најавама дешавања
у НУБ РС, препорукама књига и пригодним информацијама остварена су са „Балкан
радијом“, „Уно радијом“, те „Елта телевизијом“, док су у једном дијелу године та
јављања била константна и на „Радију РС“.
ДЈЕЧИЈЕ ОДЈЕЉЕЊЕ „БОРИК“
Мр Александра Чворовић, координатор
Дјечија библиотека Борик је у 2011. години радила са 728 уписаних чланова,
имали смо преко 10 960 посjетилаца у издаваоници, и преко 7 313 евидентираних
посјетилаца у читаоници. Што се тиче обогаћивања фонда преузели смо 591 нових
књига (од чега су 458 за издаваоницу и 133 за читаоницу). Организоване су бројне
посјете вртића и школа. Више пута су организоване пројекције филмова за дјецу. Током
2011. године дјечија библиотека Борик је организовала бројне едукативне и креативне
програме, забавна дружења, промоције књига и дружење са писцима.
У простору дјечије читаонице организовани су следећи програми:
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-12. април , у сарадњи са фестивалом „Дјечије царство“ организовала је забавно
дружење за дјецу, гост је био дјечији писац, кантаутор и глумац дјечијег
позоришта у Подгорици Дејан Ђоновић.
-15. април вече дружења са дјецом из радионице њемачког језика и додјела диплома
-17. мај, књижевно вече дјеце учесника радионице креативног писања уз изложбу слика,
паноа и радова са других радионица
-30 маја, одржано полуфинале Таленат шоу у Дјечијој библиотеци
1. јуна, финале Таленат шоу, и додјељене су награде за најбоље учеснике (плес, глума,
музика, пјесма, рецитовање...)
-11. октобар, дружење дјеце са дјечијим писцем Љубивојем Ршумовићем
-12. октобар, дружење дјеце са дјечијим писцем Тодом Николетићем
-13. октобар, дружење дјеце са бањаључким дјечијим писцима (Ранко Павловић,
Александра Чворовић)
-31. октобар, Дјечија библиотека у сарадњи са Едукативним центром организује
едукативно-забавно вече под називом Хеловин
-18. новембар, промоција књиге Излет на плави планет словеначке књизевнице Иванке
Местник (у сарадњи са Удружењем Словенаца Триглав из Бањалуке)
-29. децембар, Новогодишње дружење дјеце креативних радионица
Креативне радионице организоване у дјечијој библиотеци током 2011:
-РАДИОНИЦА РУКОТВОРИНА /учење технике обликовања глине, израде накита,
рамова, украсних предмета, осликавања стакла.../
-КРЕАТИВНО ПИСАЊЕ /са дјецом ради књижевница, писање пјесама, прича,
развијање маште.../
-ПСИХОЛОШКА РАДИОНИЦА ЗА ТИНЕЈЏЕРЕ /разговори са педагогом,
савјетовања, дискусије о актуелним темама.../
-ЗАВРТИ ГЛОБУС /етнолог-географ упознаје дјецу са народима, земљама,
обичајима.../
-ДРАМСКА РАДИОНИЦА /искусна водитељица упућује дјецу у тајне глуме/
-МАЛА ШКОЛА ЊЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА /почетни курс њемачког за дјецу од 6 до 8
година/
-ШКОЛА СЛИКАЊА /академски сликар учи дјецу основама цртања и сликања/
-РАДИОНИЦА ЗА ПРЕДШКОЛСКИ УЗРАСТ /рад са педагогом, учење кроз игру,
слушање прича.../
-МАЛА ШКОЛА ИТАЛИЈАНСКОГ ЈЕЗИКА /почетни курс италијанског за дјецу
узраста 3-6 година/
-КУРС ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ПРЕДШКОЛСКИ УЗРАСТ (у сарадњи са
Француским културним центром)
-ШКОЛА ШАХА (у сарадњи са школом шаха Кастел)
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ОДЈЕЉЕЊЕ „ОБИЛИЋЕВО“
Невена Мећава
- У току 2011. године, у одјељење ''Обилићево'', уписано је 276 читалаца;
- Имали смо 3585 посјетилаца и 498 корисника читаонице;
- Прочитано је 6093 књиге;
- На одјељење је стигло 336 нових књига;
- Укоричена је 71 књига и куцано 568 нових карти публикације;
- Унесено у COBISS из старог фонда и ресигнирано 393 наслова.

ОДЈЕЉЕЊЕ “СТАРЧЕВИЦА“
Весна Јовић
У току 2011. године у Одјељење на „Старчевици“ уписано је 281 корисник.
Укупан број посјета је 14 562. Од тога читаоницу за одрасле је посјетило 4 470
корисника, а читаоницу за дјецу 2 198 корисника, издаваону за дјецу и одрасле
5 725
корисника, а интернет клуб 2 169 корисника. Број прочитаних књига ( дјеца и одрасли )
је 9901 књига.
Фонд је обогаћен са 1 525 нових књига.
Успјешно су реализоване радионице:
- школа креативног писања
- школа шаха „Мала рокада“
У шаховској радионици дјца су подјељена у двије групе : млађа и старија група.
Дјеца из старије групе су били побједници седмог првенства основних школа Баљалуке
одржаног 11. новембра 2011.године у ОШ „Бранко Радичевић“ Баљалука.
Као и претходних година са дјецом је радио Никола Лакић.
Школа креативног писања је организована за дјецу нижих разреда, водила их је
Тања Ступар-Трифуновић.
У наредној години потребно је увести више програмских активности и дешавања
задјецу. Потребно је повећати број нових публикација за дјецу као и за одрасле.
Програм који је реализован :
-

Европски дан језика ( 26.09.2011.)
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Поводом Европског дана језика у одјељењу на Старчевици организована је радионица
италијанског језика за ученике ОШ „Бранко Радичевић“ Старчевица.
Збирни подаци Народне и универзитетске библиотеке за 2011. годину:
-

број уписаних корисника : 7.564

-

број посјетилаца : 74.493

-

број посуђених издатих књига, часописа и новина : 139.377

-

број набављених књига : 8.348

-

број обрађених књига : 8.548

-

број набављених примјерака часописа : 770

-

број обрађених часописа : 1.572

-

број набављених примјерака новина : 5.572

-

број обрађених новина : 185

-

број датих информација : 8.303

-

број обрађених тема : 4.960

Преглед манифестација у НУБ РС за 2011.годину
ЈАНУАР
1. Новогодишња литерарна честитка, књижевно вече, 12.јануар
2. Промоција књиге Миленка Пајића „ Имам причу за тебе“ 25. јануар
ФЕБРУАР
1. Презентација „Атласа стећака“ , 1.фебруар
2. Више од пачворка ( patchwork ) , предавање , 15. фебруар
3. Промоција Часописа за књижевност, умјетност и културу „ Ревена“, 1-2,
16.фебруар
4. Изложба посвећена раду и дјелу Густава Климта, 17.фебруар
МАРТ
1. Промоција књиге „Борилачки клуб“Чака Палахњука и едиције „Модерни
класици“издавачке куће Библионер из Бања Луке, 03.март
2. Дани франкофоније у Бањалуци-Изложба умјетничких фотографија „Paris & Paris“,
11.март
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3.

„Поезија је ин“ Свјетски дан поезије са Меркатором и Народном и универзитетском
библиотеком РС, 21.март
4. „Жене руше баријере неравноправности“ предавање, 24.март
5. Изложба карикатура „Филм и филмске звијезде“, 31.март
АПРИЛ
1. Десет година „Сарајевских свески“, промоција, 05.април
2. Забавно дружење за дјецу-Дјечија библиотека Борик, 12.април
3. Литерарно путовање кроз Јапан „Нико ником није сасвим непознат“ и хуманитарна
изложба графика студената Академије умјетности, 12.април
4. Промоција романа Ранка Рисојевића „Господска улица“, 20.април
5. Изложба 75 година Народне и универзитетске библиотеке Републике Српске, 28.април
МАЈ
1. Библиографија чланака о Библиотеци у листу „Глас Српске“(1950-2000), промоција,
10.мај
2. Седмица француске културе 13-19.мај, француска читаоница
3. Промоција поштанске марке одштампане поводом јубилеја“75 година НУБ РС“, 17.мај
4. Пјесничко вече(учесници радионице креативног писања), Дјечија библиотека „Борик“,
17.мај
5. Кафенисање са Барби Марковић, промоција, 17.мај
6. Књижевно вече, Вече уз кафу са Мирком Вуковићем „ТРИ У ЈЕДАН“ и изложба
карикатура, 19.мај
7. Таленат шоу у дјечијој библиотеци Борик , 30.мај
8. Књижевни сусрет Клуба читалаца Америчког кутка, 30.мај
ЈУН
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Вече поезије и вина , 01.јун
Промоција књиге Младена Гвере „Јованка Броз-Време изолације“, 02.јун
Промоција књиге Драгише Јуришића „Бања Лука тероризам и одговор“, 09.јун
Књижевно вече Литерарно путовање у Италију, 14.јун
Изложба цртежа „Покрет“-Соња Спироска Остојић, 15.јун
Промоција књиге Живка Малешевића,“Разговори са писцима“, 16.јун
Промоција књиге Огњена Пудара“Одрастање једног Пудара“, 23.јун
Представљање књиге Огњена Радовића „Ориго“, 29.јун

АВГУСТ
1. Додјела Повење часописа „Књижевник“ најбољем сараднику у 2011.години
књижевнику Стевану Тонтићу и промоција новог броја, 19.август
2. Изложба „Кочићев свијет“, 25.август
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СЕПТЕМБАР
1. Симпозијум Поетика, стилистика и лингвистика приповиједања Бранка Ћопића,
од
8.до10.септембра
2. Промоција књиге „Српски погледи на односе између српског, хрватског и бошњачког
језика“, 8.септембар
3. Промоција издања „Савеза књижевних стваралаца Западног Балкана“, 20.септембар
4. Прослава Европског дана језика, 26.септембар
ОКТОБАР
1. Промоција књиге „Олив Китериџ“, 6.октобар
2. Дружење са дјечијим писцима-Дјечије одјељење „Борик“, од 11. до 13.октобра
3. Округли сто Удружења дјеце логораша „Јастребарско 1942“, 28.октобар
НОВЕМБАР
1. Презентација DOI система, 03. новембар
2. Промоција библиографије Иве Андрића 1911-2011 и отварање изложбе Задужбине Иве
Андрића
„Андрићева
лица“,10.новембар
3. Промоција часописа за књижевност, културу и умјетност „Путеви“, 22.новембар
4. Дружење са књижевником Зораном Богнаром и представљање његовог стваралачког
опуса, 28.новембар
ДЕЦЕМБАР
1. Изложба „Преписка између Вука Караџића и његове супруге Ане Краус“, 01.децембар
2. Промоција књиге „Тајна људског битка“Радивоја Керовића, 06.децембар
3. „Литерарно путовање у Индију“-вече посвећено Р.Тагори и индиојској култури,
08.децембар
4. Промоција књига „Ватромет“ Лане Басташић и „Белезубов Нотес“ Марка Дејановића ,
09.децембар
5. Промоција књига „Новалис, изабрана дјела“ и „Фридрих Хелдерин“, 21.децембар
Имајући у виду да због смјене директора крајем 2011, није урађен свеобухватни
план рада за 2011. годину, реализовани послови и активности су се одвијали према
приоритетима који су утврђивани на састанцима Стручног колегијума.
Отворено је и низ проблема које је неопходно системски рјешавати у 2012.
години.
ДИРЕКТОР
Љиља Петровић-Зечић
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