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УВОДНА РИЈЕЧ
ЈУ Народна и универзитетска библиотека Републике Српске је у протеклој 2012.
години реализовала неколико значајних пројеката који су у многоме допринијели
подизању нивоа услуга и повећању броја сервиса намијењених нашим корисницима. У
том контексту треба нагласити сложеност наше установе која врши националну,
универзитетску и градску функцију.
По чему ћемо памтити 2012. годину?
Свакако, то ће бити отварање Руског центра „Руски мир“, потписивање Протокола о
сарадњи са Народном библиотеком Србије, формирање Едукативног центра,
реализација пројекта DOI агенција и објављивање часописа за књижевност, културу и
умјетност „Путеви“. Памтићемо је и по великом броју посјета од којих издвајамо
посјете предсједника Републике Српске Милорада Додика, предсједавајућег
предсједништва БиХ Небојше Радмановића и предсједника Словачке Републике Ивана
Гашпаровича.
Реализација другог дијела пројекта о Бранку Ћопићу у сарадњи са Одсјеком за
славистику Универзитета Карл Франц из Граца као и Пројекта ACCESS IT у сардњи
са земљама југоисточне Европе такође ће бити незаобилазне у сумирању резултата у
2012. години.
А ту су и четири успијешно организована међународна сајма књига и то у Лајпцигу,
Солуну, Бањалуци и Београду.
Да ли смо задовољни оствареним?
Према нашим плановима који су били врло амбициозни, успјели смо остварити и више
од планираног, али сигурни смо да може и мора боље.
Оно негативно по чему ћемо памтити 2012. је да нисмо успјели успоставити јединствен
библиотечко-информациони систем у Републици Српској, али смо одлучни да
рјешавање овог проблема мора бити приоритет у 2013.
И на крају, старији смо за још једну годину, организованији, мудрији, отворенији,
стабилнији, искуснији и сигурнији у себе да можемо да удовољимо сложеним
захтјевима наших корисника.
ДИРЕКТОР
Љиља Петровић-Зечић
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ОРГАНИЗАЦИЈА ЈУ НУБ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Основне организационе јединице Библиотеке су:
 Матична јединица;
 Национална јединица;
 Универзитетска јединица;
 Градска јединица;

 Заједничке службе;
МАТИЧНА ЈЕДИНИЦА
У оквиру матичне службе дјелују:
Служба за матичне послове;
Служба за набавку библиотечке грађе;
Служба за обраду библиотечке грађе.
СЛУЖБА ЗА МАТИЧНЕ ПОСЛОВЕ
Матична служба ЈУ Народне и универзитетска библиотека Републике Српске
своју матичну дјелатност обавља над јавним, универзитетским, школским и
специјалним библиотекама Републике Српске.
СЛУЖБУ ЗА МАТИЧНЕ ПОСЛОВЕ чине сљедећа одјељења:
-

Одјељење за развој и унапређење библиотекарства:

-

Одјељење за матичне послове Републике Српске;

-

Одјељење за матичне послове регије Бања Лука;

-

Едукативни центар.

-

Текући послови:

-

унапређење

и

развој

библиотечко-информационе

дјелатности

прикупљених и обрађених података по принципу научне методологије;
-

израда плана развоја компјутеризације;

-

израда плана и програма едукације кадрова;

-

израда библиотечких стандарда;

на

основу

3

-

надзор и инструкторски рад;

-

примјена библиотечког програма за аутоматизацију библиотечког пословања за
матичне библиотеке Републике Српске;

-

стручни надзор и инструкторски рад за факултетске, школске, народне и специјалне
библиотеке за регију Бања Лука;

-

анкетирање библиотека са попуном анкетног листа;

-

вођење евиденције о библиотекама;

-

поступак уписа у Матични регистар Библиотеке;

-

писање текстова стручно-методског упутства.

Кадрови:
–

магистар ......................... 1 извршилац

–

ВСС.................................. 1 извршилац

Реализација:
–

рад на заједничком пројекту са Народном библиотеком Србије који има за циљ
примјену библиотечког програма (МБРС) за аутоматизацију библиотечког
пословања за библиотеке Републике Српске;

–

поступак уписа у Матични регистар Библиотеке;
У Централни рагистар уписано 47 народних библиотека.

Направљена евиденција народних библиотека које нису уписане у Централни
регистар према којима су упућени захтјеви са упутствима за упис. Започети су послови
на ажурирању измијењених података, нпр. име библиотеке, адреса, бројеви телефона,
промјена директора и сл.
–

пружање стручне помоћи библиотекама,

–

непосредна и редовна помоћ у стручном раду пружа се библиотекама на њихову
иницијативу у области организације пословања, стручног рада на набавци,
обради, заштити, ревизији и давању на коришћење библиотечке грађе, припреме
кандидата за стручне испите и обављања матичних функција;

–

стручни надзор и инструкцијски рад;

У циљу спровођења надзора посјећене су сљедеће библиотеке:
1. Народна библиотека Градишка,
2. Матична библиотека Источно Сарајево,
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3.
4.
5.
6.
–

–

Народна библиотека „Филип Вишњић“ Бијељина,
Народна библиотека „Иво Андрић“ Вишеград,
Народна библиотека Козарска Дубица,
Народна библиотека Нови Град.

Прикупљено је 47 попуњених анкета о библиотечком пословању за народне
библиотеке Републике Српске и 30 анкета о пословању факултеских библиотека.
Примљени подаци су унијети и обрађени и на основу њих урађене су анализе
пословања за народне и факуллтетске библиотеке за 2011. годину.
Прикупљена је докуметација о раду јавних библиотека и то 10 извјештаја о раду за
2011. и 17 програма или планова рада за 2012. годину.

Консултације у вези стручних питања су готово свакодневне и не евидентирају
се посебно.
– За директоре и раднике матичних служби обављене су двије заједничке
консултације у вези са вршењем матичних функција. Појединачних консултација
није било.
– Организација и реализација полагања стручног библиотечког испита за педесет
седам кандидата (57), организација инструктивног и консултативног семинара,
– Обилазак матичних библиотека Републике Српске,
– Обилазак факултетских библиотека Универзитета у Бањој Луци и Универзитета у
Источном Сарајеву.
ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР
Формирањем билиотечког Еукативног центра у НУБРС, створена је основа за
системско уређење области стручног усавршавања библиотекара у Републици
Српској, за чиме је већ одавно постојала потреба.
Да би Центар званично почео са радом, било је неопходно током 2012. године
извршити низ анализа и припремних радњи, по фазама, како би се његов рад одвијао на
плански, осмишљен, адекватан и савремен начин, усклађен према потребама циљних
група тј. библиотечко-информационих стручњака различитог нивоа образовања, знања
и компетенција, запослених у свим типовима библиотека као и према потребама
корисника за које су намијењени посебни едукативни садржаји. Било је неопходно
осмислити и израдити План едукације са широким спектром тема и едукативних
садржаја, са флексибилним приступом едукативним садржајима који морају бити
доступни и достижни за све оне којима су намијењени.
Активности Едукативног центра НУБРС, који је замишљен је као системско,
координационо тијело свих образовних активности које, у складу са законом, проводи
НУБРС на интерном, регионалном (матичном) и републичком нивоу, одвијају се у два
сегмената: први сегмент је образовање и стално стручно усавршавање библиотекара –
курсеви, радионице и предавања на одређену тему у оквиру едукативне понуде,
сртучни испити, COBISS и WINISIS едукација, курсеви страних језика, ECDL и др.
информатичка едукација, научни и стручни скупови, конференције, савјетовања
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(национални, регионални, међународни), размјена библиотекара, стручна пракса
(стаж), стипендирање, волонтирање, стручне екскурзије и посјете библиотекамаи и
др; други сегмент је образовање корисника (информационо описмењавање
корисника, радионице и предавања намијењена одређеним корисничким групама.
Реализовано:
–

Пројекат Стално стручно усавршавање библиотекара – Израда плана и програма
едукације са тематском понудом, припрема дијела сајта посвећеног едукацији.
Реализовано:
–

–
–

–

–
–
–

Завршена истраживања примјера добре праксе у окружењу и свијету,
усклађивање програмских циљева са европским законодавством у погледу
сталног стручног усавршавања (ИФЛА-смјернице, усвојена документа Савјета
Европе и др.);
Завршено истраживање потреба и захтјева циљних група;
Направљена компилација докумената и формирање најадекватнијег модела
Сталног стручног усавршавања, прилагођеног потребама и захтјевима
библиотекара и корисника;
Израђен План и програма едукације, са сталном понудом, са широким спектром
тема (минимум 50) подијељених у модуле, без временски ограниченог рока
програмске понуде са могућношћу сталног допуњавања, сажимања, разлагања и
избора тематских цјелина, са дефинисаним садржајем сваког курса, његовом
намјеном, сврхом и циљем – са усмјереношћу прије свега на исходе учења, са
електронским - онлајн приступом и пријавом по систему да потражња
тематских садржаја дефинишу приоритет одржавања семинара/предавања;
Припремљена електронска шема сајта за сегмент Едукација;
Дјелимично промовисан рад Едукативног центра (Друштво библиотекара РС,
директори матичних библиотека, библиотекари Брчко дистрикта и др.);
Проведено истраживање европских пројеката, асоцијација и фондовa у оквиру
којих је могуће конкурисати за добијање средстава за пројекте финансирања
сталног стручног усавршавања библиотекара.

СЛУЖБА ЗА НАБАВКУ БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ
У оквиру ове службе дјелују:
Одјељење за међународну и међубиблиотечку размјену;
Одјељење за чување и заштиту библиотечке грађе.
Текући послови:
–

сакупљање, чување и дистрибуција обавезног примјерка штампаних публикација у
Републици Српској од издавача у складу са Законом;
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–

међународна и међубиблиотечка размјена публикација са библиотекама у
Републици Српској и иностранству;

–

пријем и контролисање приспјелог библиотечког материјала са пропратном
документацијом;

–

евидентирање приспјеле грађе;

–

послови вођења електронског инвентара, ревизије и отписа библиотечке грађе у
свим књижним фондовима;

–

послови манипуланта и дистрибуције обавезног примјерка;

–

помоћни пакерски послови;

–

праћење издавачке дјелатности за избор, набавку и размјену библиотечке грађе;

–

праћење страних извора информација о штампаној грађи у иностранству;

–

израда програма набавке и размјене;

–

израда анализе о реализацији набавке и размјене;

–

размјена домаћих књига са библиотекама у земљи и иностранству;

–

инвентарисање библиотечког материјала у сигнатурном инвентару;

–

организација посјета и учешћа на сајмовима књига Републици Српској и ван ње;

–

послови наруџбе библиографија, каталога домаћих и страних публикација;

–

провјера библиотечког материјала и дезидерата кроз одговарајуће каталоге и
картотеке библиотека;

–

обилазак штампарија, књижара, антикварница;

–

послови набавке књига у земљи и иностранству;

–

књиговезачки послови.

Кадрови:
ВСС ......................... 1 извршилац
ССС ......................... 3 извршиоца
Реализовано:
–

набавка публикација од издавача „Службени гласник Србије“ у складу са статусом
ЈУ
НУБ Републике Српске „Сребрни пренумерант“ Службеног гласника
(публикације депоноване у НБ Србије);
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набавка стручних публикација за потребе Универзитетске библиотеке.

–

Успостављена је комуникација и сарадња са значајним научним институцијама
из Србије: Српска академија наука и умјетности, Институт за примјењену психологију,
Институт за филозофију Београд, Друштво за српски језик и књижевнност, Филолошки
факултет Београд, Институт за савремену историју Београд, Инститит за књижевност и
умјетност Београд, Институт за Међународну политику и привреду Београд.
Издања објављена у посљедњих неколико година ове институције су поклониле
ЈУ НУБ РС, чиме је изразито рецентним дјелима обогаћен библиотечки фонд.
(публикације депоноване у НБС).
Набавка публикација за 2012. годину
Укупан број набављених публикација за 2012. годину износи: 13.406. Према
подацима из Одјељења набавке библиотечке грађе, највећи број књига достављен је
путем размјене са другим библиотекама, као и путем обавезног примјерка и поклона.
–
–
–
–
–

Обавезни примјерак Републике Српске: 2 145 књига
Размјена Нови Сад: 7.787 књига
Размјена Београд: 4.215 књига
Поклони: 2.616 књига
Куповина: 858 књига

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА МЕЂУНАРОДНУ И МЕЂУБИБЛИОТЕЧКУ РАЗМЈЕНУ

Међубиблиотечка позајмица представља један од најважнијих облика сарадње
између библиотека на државном и међународном нивоу. То је пројекат који кориснику
омогућава да набави публикацију или копију посредовањем библиотеке.
IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) као водећа
међународна организација за развој и унапређење библиотека, документационих и
информационих центара, прописала је нормативе који регулишу овај начин сарадње
међу библиотекама.
У границама Босне и Херцеговине у прошлој години остварена је успјешна
сарадња са сљедећим библиотекама:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Национална и универзитетска библиотека Босне и Херцеговине Сарајево,
Матична библиотека Источно Сарајево,
Библиотека Правног факултета Сарајево,
Библиотека Сарајева Сарајево,
Библиотека Филозофског факултета Сарајево,
Библиотека Земаљског музеја Босне и Херцеговине Сарајево,
Уставни суд Босне и Херцеговине Сарајево,
Народна књижница ХНЖ Мостар,
Опћа библиотека Зеница,
ЈУ Народна библиотека „Веселин Маслеша“ Лакташи,
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–
–
–
–
–
–

ЈУ Народна библиотека Нови Град,
Народна библиотека „Ћирило и Методије“ Приједор,
ЈУ Народна библиотека „Бранко Радичевић“ Дервента,
ЈУ Народна библиотека „Данило Киш“ Теслић,
Народна библиотека Рогатица,
Народна библиотека Котор Варош.

Библиотеке са којима је у протеклој години ЈУ НУБ РС остварила сарадњу на
међународном нивоу позајмљујући за кориснике публикације путем међубиблиотечке
позајмице су:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Народна библиотека Србије Београд,
Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ Београд,
Библиотека Матице српске Нови Сад,
Библиотека Филозофског факултета Нови Сад,
Народна ин универзитетна књижница Љубљана,
Осредња хуманистична књижница Љубљана,
Осредња дружбословна књижница Ј. Горичарја ФДВ Љубљана,
Мировни инштитут Љубљана,
Национална и свеучилишна књижница Загреб,
Свеучилишна књижница Сплит,
Централна народна библиотека Црне Горе „Ђурђе Црнојевић“ Цетиње,
Универзитетска библиотека Крагујевац,
Народна библиотека „Вук Караџић“ Крагујевац,
Градска библиотека Вршац,
Народна библиотека Ужице,
Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ Чачак,
Градска библиотека „Карло Бјелицки“ Сомбор,
Народна библиотека „Радислав Никчевић“ Јагодина,
Народна библиотека „Др. Ђорђе Натошевић“ Инђија,
Народна библиотека „Раде Драинац“ Прокупље,
Матична библиотека „Вук Караџић“ Пријепоље.

Да би олакшала међународну сарадњу IFLA је 1995. године за своје чланице
увела IFLA ваучере као средство плаћања у међубиблиотечкој размјени. 1 (један цијели
) IFLA ваучер вриједи 8 EUR-а и покрива трошкове међународне размјене за једну
публикацију. 1/2 (једна половина) IFLA ваучера у вриједности 4 EUR-а покрива
трошкове копирања до 15 страница текста.

2012. ГОДИНА
Број књига послатих у домаће/иностране библиотеке
Број чланака послатих у домаће/иностране библиотеке
Број књига примљених из домаћих/иностраних библиотека
Број чланака примљених из домаћих/иностраних библиотека

82
2
129
45
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СЛУЖБА ЗА ОБРАДУ БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ
У оквиру ове службе дјелују:
–
–

Одјељење каталогизације и класификације;
Одјељење каталога;

Текући послови:
–

вођење централног и електронског каталога у Републици Српској;

–

послови вођења централног каталога иностране литературе;

–

вршење библиографске контроле над свим библиотекама у Републици Српској,
које учествују у стварању каталога;

–

додјела УДК броја (универзална децимална класификација);

–

послови обуке и инструктивног рада код примјене аутоматске обраде података за
библиотекаре матичног подручја;

–

послови ауторске обраде каталогизације монографских публикација;

–

послови редакције ауторског каталога;

–

послови предметне и стручне класификације;

–

послови одржавања каталога;

–

умножавања каталошких листића;

–

послови редакције предметног и стручног каталога.

Кадрови:
ВСС ......................... 5 извршилаца
ССС ......................... 2 извршиоца

Реализовано:
Обрадa монографских публикација
Податак о укупном броју записа у локалној бази Народне и универзитетске
библиотеке Републике Српске је 51.666 записа.
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У Служби за обраду библиотечке грађе, број обрађених монографских
публикација за 2012. године износи: 11.271 књиге, односно 10.282 наслова.
Подаци не укључују CIP записе за које није достављен обавезни примјерак,
односно запис није урађен de visu.
Уз редовну текућу обраду обавезног примјерка из Републике Српске, чији дио
чини фонд Завичајне збирке, истовремено се у електронски каталог уносе књиге из
ранијих периода, с циљем да се формира Ретроспективна библиографија Републике
Српске, за одговарајуће раздобље. На овај начин се настоји Библиографијом
обухватити цјелокупан фонд књига достављен обавезним примјерком из Републике
Српске.
Аналитичка обрада чланака у Зборницима монографских публикација, за 2012.
годину износи 72 записа.
Штампање Књиге инвентара за 2012. годину је у току и планирано је да буде
завршена до краја године. Књига се штампа за свако одјељење посебно у више томова.
Физичка обрада публикација
Печатирање књига: континуирано
Куцање карти књига: 7.550 картица
Припремање књига за књиговезницу: 318 књига
Паковање и дистрибуција поклоњених књига другим библиотекама: 1.404 књиге
НАЦИОНАЛНА ЈЕДИНИЦА
У оквиру ове јединице дјелују:
Библиографско-археографско одјељење;
Завичајно и одјељење посебних фондова;
Одјељење ISBN/ISMN Агенције Републике Српске.

БИБЛИОГРАФСКО-АРХЕОГРАФСКО ОДЈЕЉЕЊЕ
Текући послови:
–

заштита културних добара старе и ријетке књиге, рукописа из различитих области
археографије у складу са Законом;

–

унапређење библиографског рада;
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–

припрема, уређивање и објављивање националне и ретроспективне библиографије
књига и периодике;

–

истраживања грађе из каталога, библиографија и лексикона;

–

истраживање грађе за специјалне библиографије;

–

послови библиографског записа;

–

оперативни унос података за специјалне библиографије са обрасца (АОP);

–

редакција библиографског описа (индекс);

–

истраживање старих рукописа и корпус описа;

–

редакција археографског материјала и предавање у штампу;

–

опис старе штампане књиге;

–

формирање филолошке збирке са израдом картотеке.

Кадрови:
Магистар ......................... 1 извршилац
Реализовано:
–

објављeна прва књига Библиографије Републике Српске (1992-1999) у оквиру
Библиографије Републике Српске (1992-2012);

–

објављена Библиографија Републике Српске: Монографске публикације 2011;

–

на позив Народне библиотеке Србије као учесника међународног пројекта“
Еуропеана колекције 1914-1918: сјећања на Први свјетски рат-дигитална збирка
драгоцених извора из европских националних библиотека“ прегледан је већи дио
фонда ЈУ НУБ Републике Српске, пронађене су и скениране четири књиге и у
електронском облику послане у Народну библиотеку Србије. У вези са овим
пројектом сарадњу смо проширили на Матичне библиотеке Републике Српске,
архиве и музеје.

–

Приступљено је конзервацији и рестаурацији највреднијег рукопиисног и
штампаног блага из збирке Старе и ријетке књиге уз подршку Народне библиотеке
Србије.

Техничком заштитом су од даљег пропадања заштићене књиге: МАНДИЋ,
Милош: Кратка свештена историја за основне школе у Вилајету босанском – У
Сарајеву : У босанско-вилајетској штампарији, 1868. (22 листа); ПРИВРЕМЕНИ
грађански поступник, – Препис Глише Ољаче, 1883. (280 листова); КРИНОВСКИ,
Гедеон: Слово ω грѣшномъ человѣку, Венеција, 1764. (12 листова); Псалтир, Будим,
1838. (187 листа); Псалтир, рукопис, 1855. (123 листа).

12

У Конзерваторској лабораторији су тренутно сљедеће књиге: СТОЈКОВИЋ,
Атанасије. Сербскїй секретарЪ или Руководство како сочинявати различнěйша писма,
Квїте, Облїгацїе, Контракте, Тестаменте, Реверсе, Конте и пр, 1802. (272 листа);
ВАСОЈЕВИЋ, Александар. Землѣописанiє старога свѣта, 1854. (56 листова + 1
пресавијен лист с геогр. картом); PIA execitia. 1600. (185 листова); LA FONTEN, Žan de.
Fables de La Fontaine : enrichie de notes nouvelles : a l'usage de la jeunesse. 1870. (168
листова).
Делегација културних и научних радника из Турске посјетила је Библиотеку и
том приликом упозната је са оријенталним/османским културном насљеђем сачуваним
у збирци Старе и ријетке књиге.
ЗАВИЧАЈНО И ОДЈЕЉЕЊЕ ПОСЕБНИХ ФОНДОВА
Текући послови:
–

формирање и стручна обрада завичајне збирке;

–

прикупљање, обрада и чување рукописа и преписке истакнутих личности са
територије Републике Српске, као и рукописне грађе која се односи на Републику
Српску;

–

прикупљање, обрада и чување дјела завичајних писаца објављених у другим
земљама;

–

прикупљање страних дјела која се односе на Републику Српску;

–

послови обраде плаката и ситног штампаног материјала;

–

формирање и чување посебних фондова, картографских збирки, музикалија и
фонодокумената, гравира и ликовних материјала, историјске и рукописне грађе,
фотодокумената;

–

прикупљење, обрада и чување библиотечких цјелина, легата, задужбина и поклона.

Кадрови:
ВСС ......................... 1 извршилац
Реализовано:
Протекла година била је посвећена раду на Легату Душана Ј. Ђоновића. Након
тринаест година мировања, учињени су први кораци у сређивању збирке, од саме
биографије легатора, преко правног статуса збирке, до материјалне и стручне обраде
публикација.
Како је Душан Ј. Ђоновић био политички емигрант који је највећи дио свог
живота провео у САД-у, података о њему на овим просторима готово и да нема.
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У току истраживања о животу и раду легатора, преко Српске православне
цркве у Пенсилванији и уз помоћ пароха Драгољуба Малића, остварен је контакт
са његовом породицом. Прве информације о њему добили смо од колега са
Харварда. Слику о његовом професионалном животу донекле смо проширили
подацима добијеним са Правног факултета универзитета у Њујорку, а колеге из
Архива Универзитета у Њујорку употпуниле су ту слику подацима из званичних
досијеа. Што се тиче података о његовом животу прије емиграције, успјели смо
остварити контакт са Ранком Ђоновићем од кога ћемо моћи сазнати понешто и о
том периоду живота легатора.
Користећи добру вољу супруге легатора да ријешимо правни статус
збирке, (а самим тим и њено терминолошко одређење), уз помоћ нотара
пронашли смо рјешење. У току је израда документације која ће надомјестити
непостојање писменог тестамента.
Што се тиче саме збирке, издвојене су стара и ријетка књига. Старе су
смјештене уз фонд Одјељења старе и ријетке књиге. Прво је урађена
библиографија емигрантске литературе која која по важећем Закону о културним
добрима има статус ријетке књиге, и која представља драгоцјеност за
истраживаче новије националне историје. Обрађено је 345 библиографских
јединица.
ОДЈЕЉЕЊЕ ISBN/ISMN Агенције Републике Српске
Основни послови и задаци:
–

израда каталогизације у публикацији, CIP запис;

–

додјела ISBN броја (међународни серијски број за монографске публикације) код
штампања сваке монографске публикације;

–

додјељује ISMN број (међународни серијски број за музикалије);

Кадрови:
ВСС ......................... 1 извршилац
Реализовано:
–

укупно 423 регистрована издавача у ISBN агенцији Републике Српске;

–

регистровано 26 нових издавача;

–

додијељено 868 нових ISBN бројева;

УНИВЕРЗИТЕТСКА ЈЕДИНИЦА
У оквиру Универзитетске јединице дјелују:
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–

Реферално одјељење,

–

Одјељење периодике са читаоницом,

–

Одјељење студијских читаоница,

–

Одјељење страних читаоница.

РЕФЕРАЛНО ОДЈЕЉЕЊЕ
У оквиру Рефералног одјељења дјелују:
Научно-информациони центар са DOI агенцијом (Digital Object Identifier) Републике
Српске;
Правно-информациони и документациони центар;
Рачунарско-програмерски центар;
Центар за дигитализацију.
Текући послови:
–

давање информација из области природних и друштвених наука;

–

помоћ при изради стручних и научних радова,

–

обављање стручних информатичких послова у току процеса дигитализације;

–

унос мета података;

–

електронски дизајн;

–

прелом;

–

аплицирање на пројекте;

–

дјеловање КОБРСОН-а (конзорцијум за обједињени набавку научних база и
информација Републике Српске);

–

послови презентације и омогућавања приступа и искоришћености научних база и
информација;

–

праћење искоришћености набављених научних база и информација;

–

преговори са компанијама које публикују научне базе и набавка научних база и
информација;

–

инсталирање и одржавање мрежне базе података на централном или неком другом
рачунару које морају бити доступне свим чланицама КОБРСОН-а;

–

организује и спроводи едукације корисника;

–

додјела DOI броја, одржавање информационих система.
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Кадрови:
Магистар ......................... 3 извршиоца
ВСС ................................. 5 извршиоца
Реализовано:
–

учлањена 1760 корисника;

–

број посјетилаца 4.497;

–

услуге Научне читаонице (по први пут отворене ове године) користило је 18
научних радника;

–

за научни и стручни рад кориштено је 9.711 књига;

–

библиотекари информатори извршили су 1.754 тематских претраживања
електронског и лисног каталога, затим узајамне базе каталошко-библиографских
података те дигиталних колекција књига и периодике доступне Библиотеци;

–

остварен значајан пораст учлањења студената и постдипломаца из других
универзитетских центара;

–

у магацину Фонда униката формирана су два приручна магацина у којима су
постављене нове полице усљед чега је дошло до помјерања књига формата II;

–

организоване стручне посјете студената Филозофског факултета са Пала и
Филолошког факултета из Бањалуке које су упознате са типовима наше
дјелатности, постојећим одјељењима, основним претраживачким принципима и
могућностима приступа библиотечким базама података.

–

Научно-информациони центар са DOI агенцијом (Digital Object Identifier)
Републике Српске;

–

Рачунарско-програмерски центар;

–

Центар за дигитализацију.

Реализован је “Пројекат КоБРСОН” – обједињавање онлајн приступа научним
базама података у Републици Српској. Пројекат је реализован комбинованом
примјеном софтверских технологија отвореног кода са OCLC апликацијом која је
специјалозована за олакшавање процеса аутентификације корисника.
Овај пројекат реализован кориштењем властитих хардверских ресурса НУБ РС и
Академске мреже Републике Српске.
Реализован је “Пројекат DOI Српска” - развој онлајн репозиторијума за научне
часописе и система за обједињену додјелу DOI бројева научним часописима у
Републици Српској.
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Пројекат је у потпуности реализован примјеном софтверских технологија
отвореног кода специјализованих и прилагођених потребама агенције. Урађен је и
комплетан превод ове обимне апликације на српски језик без ангажовања спољних
сарадника. Одржана је презентација пројекта и успостављеног система на којој су
издавачи научних часописа из Републике Српске детаљно упознати са радним током
додјеле DOI бројева. У новембру 2012. креирана је агенција која ће радити на
пословима додјеле DOI бројева и акредитације заинтересованих научних часописа из
Републике Српске код међународне компаније EBSCO паблишинг.
Настављене су дјелатности на међународном пројекту Аксес Ај Ти Плус
(ACCESS IT Plus). Извршене су све преузете обавезе за 2012. годину: креирана је фокус
група, извrшено тестирање корисника, и стандардизација дигиталних колекција у
складу са стандардима Европске дигиталне библиотеке Еуропеане. Обављена је
промоција онлајн курсева за запослене у институцијама културе из Републике Српске
који би требали да почну 27.2.2013. године. Овај пројекат би требало да се заврши
30.9.2013. године. Од послова који су планирани за 2012. годину остало је још да се
доврши превођење измјена на курсевима те њихова имплементација на електронској
учионици и креирање извјештаја о трошењу средстава за 2012. годину.
Урађена припрема пројекта “Владо Милошевић” и апликација за Министарство
цивилних послова БиХ. Аплицирано 5.8.2012. године.
Од текућих послова урађено је:
− 97 разних ажурурања на веб страници библиотеке и промјена домена,
− пресељење веб сервера на нову машину,
− 230 креирања дневних резервних копија Кобис система, 40 седмичних и 12
мјесечних,
− 26 реинсталација система на радним станицама,
− 42 чишћења од вируса (још увијек се користи пиратски софтвер),
− 432 интервенције техничке подршке корисницима,
− измјештени су сервери из канцеларије 18 у просторију у приземљу,
− пресељење дигиталне библиотке на новију машину,
− растављање и физичко чишћење машина из сервер собе,
− 109 графичких прирпема за штампу плаката и позивница,
− 24 плаката је креирано за изложбу “Бранко Ћопић” и каталог,
− идејно рјешење и припрема за штаму зборника за пројекат “Бранко Ћопић”,
− Каталог институција културе Републике Српске,
− 11 плаката за изложбу у Лајпцигу,
− 3 каталога за писце који су се представљали на сајму књига у Солуну,
− графичка прирпема флајера, плаката и мајица за манифестацију “Дан отоврених
врата” која је организована у оквиру обиљежавања дана града.
− идејно рјешење и презентацију за Андрић град,
− квиз и презентацију за Европски дан језика,
− израда више идејних рјешења за визит карте,
− прелом и графичка припрема књиге Душана Пајина “За бољи свијет”
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− идејно рјешење за увјерење о положеном стручном испиту.
ОДЈЕЉЕЊЕ ПЕРИОДИКЕ СА ЧИТАОНИЦАМА
Текући послови:
–

набавка и куповина периодичних публикација;

–

израда плана набавке и попуне фонда периодике;

–

израде списка дезидерата домаћих и страних серијских публикација;

–

аутоматска обрада серијских публикација;

–

вођење централног каталога периодичних публикација;

–

уређење, припрема и издавања ретроспективне библиографије периодике;

–

прикупљање и дистрибуцција обавезног примјерка периодичних публикација;

–

смјештај, чување, улагање, ревизија и отпис библиотечке грађе;

–

регистрација корисника читаонице периодике;

–

пријем, провјера и евиденција захтјева за међубиблиотечку позајмицу;

–

давање на коришћење периодичне грађе из магацина;

–

израда статистичких података о коришћењу периодичне грађе;

–

рад са корисницима читаонице периодике.

Кадрови:
ВСС ......................... 1 извршилац
ССС ......................... 2 извршиоца
Реалозовано:
Набавка периодичних публикација
–

Обавезним примјерком Републике Српске: 114 наслова, 2.723 примјерка

–

Размјеном Београд: 23 наслова, 552 примјерка

–

Размјеном Нови Сад: 51 наслов, 734 примјерка

–

Куповином: 14 наслова, 2.145 примјерака

–

Поклоном: 155 наслова, 324 примјерка
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Укупно набављено: 307 наслова, 6.478 примјерака
Пријем и дистрибуција обавезног примјерка
–

примљено: 117 наслова, 9.633 примјерка

–

за ЈУ НУБ Републике Српске: 2.723 примјерка

–

за дистрибуцију: 6.910 примјерака

Обрада периодичних публикација
–

инвентарисана 874 наслова

–

каталогизирана 82 нова наслова

–

аналитичка обрада часописа : 30 наслова, 2.989 чланака

–

UDK класификација: 47 наслова, 2.465 чланака

–

UDK класификација чланака у зборницима и број остручених магистарских
радова и докторских дисертација: 442

Читаонице периодике
–
–
–

корисника: 510
кориштено часописа: 258 наслова, 612 бројева
кориштено новина: 432 наслова, 18.869 бројева

Укупно кориштено : 690 наслова, 19.481 број
Кориштење дигиталних колекција
–

дигит. часопис : 5 наслова, 49 бројева

–

дигит. новине: 5 наслова, 212 бројева

Израде списка дезидерата домаћих и страних серијских публикација
1. Иновације у настави-часопис за савремену наставу/Учитељски факултет

Београд,
2. Настава и васпитање/Педагошко друштво Србије,

3. Дефектолошка теорија и пракса/Савез дефектолога Србије
4. Кодови словенских култура
5. Књижевна историја
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Уређење, припрема и издавања ретроспективне библиографије периодике.
Континуирано уношење мета података за омогућавање навигације од
библиографског описа референце до пунот кекста DOI (Digital Object Identifier).
У сегменту COBIS/OPAC могуће је претражити електронску базу ЈУ НУБ
Републике Српске, унутар које се аналитички обрађује 30 наслова часописа са подручја
Републике Српске. Укупно је претраживо 3.689 прилога.
У штампаном облику објављена је „Библиографија чланака
Дефендологија 1998-2012 са 243 библиографске јединице.

ОДЈЕЉЕЊЕ СТУДИЈСКИХ ЧИТАОНИЦА
У оквиру Одјељења дјелују:
Студијска читаоница А са рефералном збирком;
Студијске читаонице Б и Ц;
Научна читаоница;
Текући послови:
–

издавање књига и информација;

–

помоћ у изради стручних и научних радова;

Кадрови:
ВС ............................ 3 извршиоца

ОДЈЕЉЕЊЕ СТРАНИХ ЧИТАОНИЦА
У оквиру овог одјељења дјелују:
Француска читаоница „Виктор Иго“;
Њемачка читаоница „Томас Ман“;
Амерички кутак;
Руски центар „Руски мир“

Основни послови и задаци:
–

курсеви страних језика;

часописа
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–

преводилачки рад;

–

међународна сарадња;

–

култирно просвјетна дјелатност (промоције, изложбе, трибине, књижевне вечери).

Кадрови:
Магистар ......................... 1 извршилац
ВСС ................................. 2 извршиоца
Напомена: Поред обављања текућих послова активности страних читаоница су дате у
Прегледу дешавања у ЈУ НУБ РС за 2012. годину.

ГРАДСКА ЈЕДИНИЦА

У оквиру Градске јединице дјелују:
Информативно-позајмно одјељење,
Дјечије одјељење Борик са читаоницом,
Огранак библиотеке Обилићево са читаоницом,
Огранак библиотеке Старчевица са читаоницом,
Одјељење за културно-просвјетну и издавачку дјелатност,
Интернет клуб.
Текући послови:
–

издавање књига и информација за дјецу и одрасле,

–

стручна помоћ при изради научних и стручних радова,

–

одржавање фондова,

–

стручна помоћ корисницима при кориштењу библиотечких сервиса,

–

препорука корисних линкова, контрола и помоћ при кориштењу интернет услуга,

–

организовање изложби, трибина, клубова читалаца, посјета,видео презентација,
пројекција, књижевних и мизичких вечери, радионица за дјецу и одрасле, јавних
читања, обиљежавања значајних датума, годишњица и др.

Кадрови:
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Магистар ............... 1 извршилац
ВСС ....................... 4 извршиоца
ВС ......................... 4 извршиоца
ССС ...................... 2 извршиоца
ИНФОРМАТИВНО-ПОЗАЈМНО ОДЈЕЉЕЊЕ
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–
–

уписано 3.132 члана;
за Дан града организована акција бесплатног уписа грађана и учлањено је 560
читалаца;
на Одјељење стигло 2.889 нових књига;
започео процес уношења старог фонда у систем COBISS с циљем увођења што
скоријег аутоматског задуживања читалаца;
израда информативних плаката са пригодним садржајима како би се читаоцима
представила нова књижевна издања и унаприједило читање;
израда флајера са обавјештењима о условима рада Градске јединице ЈУ НУБ
Републике Српске и правилима коришћења фонда и понашања у библиотеци;
периодично ажурирање дијела интернет странице ЈУ НУБ Републике Српске на
којима се препоручују књиге и саопштавају најчитанија издања;
организовање књижевних кружока на одјељењу;
организовање посјета ученика и студената с циљем њиховог упознавања са
радом и понудом Информативно-позајмног одјељења;
пружање стручне помоћи корисницима при кориштењу библиотечких сервиса;
константна реконструкција и плијевљење фонда.

ДЈЕЧИЈА БИБЛИОТЕКА БОРИК
–
–
–
–
–
–

–
–

–

751 корисник,
10.084 посjетилаца у издаваоници,
5.697 посјетилаца у читаоници
информатори су обрадили и 102 теме (помоћ при изради семинарских,
дипломских, матурских, магистарских радова и дисертација);
Одјељење обогаћено за 774 нове књига (од чега су 439 за издаваоницу и 335 за
читаоницу);
укупни број корисника интернета је 3.033;
надзор дјеце на интернету и препоруке корисних линкова;
Организоване су посјете вртића и школа: ОШ „Бранко Ћопић, ОШ „Иво
Андрић“, ОШ „Вук Стефановић Караџић“, ОШ „Бранко Радичевић“, вртић
„Петар Пан“, вртић „Весели Облачић“.
Сарадња са домом „Рада Врањешевић“, дјеца су долазила у организоване
посјете сваких 14 дана.
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26.

–

Током зимског и љетњег распуста редовно су организоване пројекције филмова
за дјецу, снимљених по чувеним књигама.

–

Организовани едукативни и креативни програми, забавна дружења, промоције
књига и дружење са писцима, наводимо их хронолошким редом:



24 март, Француски културни центар огранизовао је за дјецу од 6-12 година
радионицу израде фигура од рециклираног материјала;



27. март, промоција књиге Ранка Павловића Једна Прича и друге приче;



17. април, у сарадњи са фестивалом Дјечије царство Микрофин организовано је
забавно дружење за дјецу, гост је био дјечији писац и илустратор Пеђа Трајковић
и његова Шарена радионица (дјеца глумци и рецитатори)



21. април, одржана је ликовна радионица Мој град и његови симболи, водитељ
академски сликар Никола Чворовић;



18. мај, дружење са дјечијим писцем Видом Вукелићем;



31. мај, завршно вече креативних радионица које подразумјева: књижевно вече,
глума, пјевање и рецитовање, изложба слика, паноа и рукотворина; као и забавно
дружење;



јун, промоција књиге Моја прва дјечија књига ауторке Јелене Глишић;

септембар, Европски дан језика, дан европског плурилингвализма и
мултикултуралниости, мини радионица француског језика, гости вртић Весели
облачић;
 октобар- Креативни вашар, продаја радова дјеце из радионице рукотворина (из
Дјечије библиотеке и са одјељења Старчевица).

У сарадњи са фестивалом дјечијег позоришта одржана су три дружења:


8. октобар, дружење са дјечијим писцем Тодом Николетићем;



9. октобар, дружење са дјечијим писцем Дејаном Алексићем;



10. октобар, промоција Антологија српске поезије за дјецу у БиХ, аутори: дјечији
писац Мирко Вуковић и Др Љубо Милутиновић;



28. децембар, Новогодишње дружење дјеце креативних радионица уз књижевно
вече, глуму, пјевање, рецитовање, изложбу слика, паноа и рукотворина;

Креативне радионице организоване су у Дјечијој библиотеци током 2012. у два
циклуса (трајање по три мјесеца) и то у периоду од почетка марта до краја маја и од
почетка октобра до краја децембра:
–

САВЈЕТОВАЛИШТЕ ЗА ТИНЕЈЏЕРЕ- за основце старости од 12 до15 година,
разговори са педагогом Јеленом Јокић о: проблемима, учењу, пријатељству,
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родитељима, љубави... Одржава се понедељком од 9 до 20 часова у простору
читаонице.
–

МАЛА ШКОЛА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА- за дјецу предшколског узраста од 5 до 7
год. Водитељица Јелена Јокић, одржава се понедељком од 18 до19 часова у
простору читаонице.

–

КРЕАТИВНО ПИСАЊЕ- за сву дјецу која имају дар за писање пјесама, прича,
бајки... Ово је могућност да усаврше свој таленат у сарадњи са књижевницом
Александром Чворовић. Одржава се уторком од 19 до 20 часова у простору
читаонице.

–

МАЛА ШКОЛА ИТАЛИЈАНСКОГ ЈЕЗИКА- за дјецу предшколског узраста од 3
до 6 год. Водитељица Александра Стошић одржава наставу сриједом од 19 до 20
часова у простору играонице.

–

РАДИОНИЦА РУКОТВОРИНА- сликање на стаклу, прављење накита,
честитки, фигурица... Под будним оком искусне водитељице Марије Павловић,
одржава се сриједом од 19 до 20 часова у простору читаонице.

–

ДРАМСКА РАДИОНИЦА- за дјецу која посједују таленат за глуму и желе да га
развију и усаврше. Под будним оком искусне водитељице Тање Милетић
одржава се четвртком од 19 до 20 часова у простору читаонице.

–

РАДИОНИЦА ЗА ПРЕДШКОЛСКУ ДЈЕЦУ- забавне радионице за дјецу узраста
од 3 до 6 година на којима се играју, уче корисне ствари, цртају, друже...
Водитељица је педагог Јелена Јокић. Одржава се петком од 19 до 20 часова у
простору играонице (за чланове дјечије библиотеке ова радионица је бесплатна).

–

ГО ИГРА- за дјецу која желе да науче најстарију игру на свијету. Водитељ
радионице је Владимир Бајић. Одржава се петком од од 18 до 20 часова у
простору играонице.

–

ШКОЛА СЛИКАЊА- основе цртања и сликања дјеца уче од академског сликара
Николе Чворовића. Одржава се суботом од 13 до 14 часова у простору
читаонице.

–

ПРВИ КОРАЦИ КА КЊИЗИ- је специфична радионица која се одржава једном
мјесечно и замишљена је као дружење родитеља који доводе дјецу узраста до
двије године, ради упознавања са радом Дјечије библиотеке.

Поред наведених које сами организујемо у нашем простору су гостовале још
двије радионице:
–

КУРС ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ПРЕДШКОЛСКИ УЗРАСТ (у сарадњи
са Француским културним центром)

–

ШКОЛА ШАХА (у сарадњи са школом шаха Кастел)
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Осим редовних радионица и свакодневних савјетодавних разговора са дјецом и
родитељима, педагог Дјечије библиотеке Јелена Јокић повремено је организовала и
тематске радионице за дјецу нижег и вишег узраста, као посебан вид обиљежавања
значајних датума или према потреби, набројаћемо неке: Ја сам ја а ко си ти?,Како
изабрати занимање,Стоп алкохолу, Самопоуздање, Страх, О сексуалности, Љубав,
Однос према школи, Вриједности, Родитељи нису само родитељи, Радионица са
родитељима и дјецом (за предшколце), Шта да радим кад ме нешто дијели од онога
што желим, Бесометар, Колико се познајемо са родитељима, Најчитаније књиге,
Шта да радим другови ме одбацују?, Слика о себи, Вјештина ненасилне комуникације
и рјешавање сукоба (у оквиру Дјечије недјеље), Направи своју књигу (Међународни
дан дјечије књиге), Пут у Шпанију, Срећна дјеца, Мрежа пријатељства.
Дјечија библиотека Борик на међународним самовима књига
–

Бањалука- септембар 2012, На штанду Министарства просвете и културе и
културних установа РС, Дјечија библиотека је добила свој простор. Учествовали
смо како у раду на штанду тако и у организовању радионица за дјецу и узели
учешће и у округлим столовима.

Радионице:
–
–

20.септембар, дружење са дјечијим писцем Урошем Петровићем и промоција
књиге Мрачне тајне Гинкове улице
21. септембар, Загонетне приче и мистерије, које је такође водио Урош
Петровић

Округли столови:
–

–

–

20. септембар, Књижевност, родни идентитет и родне улоге (Конструкција
подјела уздуж родне линије у књижевности. Родни идентитет у и мимо
традиционалних подјела.) Учесник књижевница Александра Чворовић.
21. септембар, Јесмо ли довољно одрасли за дјечију књижевност? (Да ли је
дјечија књижевност код нас запостављена? Ко је пише и каква је њена
рецепција? Колико дјеца читају нашу књижевност за дјецу?). Учесник
књижевница Александра Чворовић.
Београд – октобар 2012. Промовисан је зборник Сунцокрети-уметничко
стваралаштво деце на штанду Легенде из Чачка, који је настао од радова
пристиглих на међународни конкурс. У зборнику су објављени радови пет
учесника радионице креативног писања дјечије библиотеке која годинама
успјешно ради под вођством књижевнице Александре Чворовић, а полазница
Нађа Стевић је освојила и награду за прозу као првономинована у првом кругу
(а остали плакете и похвале).

ОДЈЕЉЕЊЕ „СТАРЧЕВИЦА“
–

325 корисника,
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–

9.474 изданих књига,

–

5.537 посјетилаца.

Поред текућих послова који се односе на издавање књига и информација, на
Одјељењу Старчевица током године успјешно су реализоване сљедеће радионице.
-

Школа енглеског језика,
Радионица рукотворина,
Музичка радионица-играоница,
Школа шаха „Мала рокада“,

Школа шаха „Мала рокада“ успјешно се реализује неколико година, а то
доказују резултати са такмичења. Ученици ОШ „Бранко Радичевић“ одбранили су прво
мјесто на осмом Екипном првенству основних школа Бањалуке, које је одржано 24.11.
2012. Године.

ОДЈЕЉЕЊЕ ОБИЛИЋЕВО
–

223 корисника,

–

8.222 издане књиге,

–

5.114 посјетилаца,

ЗАЈЕДНИЧКЕ СЛУЖБЕ
У оквиру Заједничких служби дјелују:
-

Служба општих и правних послова;
Служба економских и финансијских послова;
Техничка служба.

СЛУЖБА ОПШТИХ И ПРАВНИХ ПОСЛОВА
Текући послови:
–
–
–
–

послови протокола, архиве и експедиције са пријемом странака;
секретарско-правни послови;
административно-дактилографски;
биротехнички, оператерски и репрографски послови.

Кадрови:
ВСС.......................................... 2 извршиоца;
ССС.......................................... 2 извршиоца,
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СЛУЖБА ЕКОНОМСКИХ И ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА
Текући послови:
–
–
–
–

економско-аналитички, књиговодствено-финансијски, контни и ликвидаторски
послови;
благајнички и послови обрачуна плата и осталих накнада;
послови евиденције основних средстава, комерцијаллни и послови набавке;
послови економа.

Кадрови:
ВС .................................................1 извршилац;
ССС ..............................................2 извршиоца.
ТЕХНИЧКА СЛУЖБА
Текући послови:
–

обављање разноврсних занатских послова;

–

послови спровођења против-пожарне заштите;

–

чувања и одржавања књижних фодова;

–

одржавање депоа и магацина;

–

портирски послови , послови физичког обезбјеђење објекта;

–

курирски и гардероберски, послови телефонисте на централи , послужења итд.

Кадрови:
КВ ............................ 1 извршилац
ССС ......................... 4 извршиоца
ПК ......................... 2 извршиоца
НК ......................... 2 извршиоца
Реализовано:
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-

Спроведен поступак пензионисања три радника из Матичне службе и Трехничке
службе;

-

Распоређивање радника на друга радна мјеста и друге послове унутар служби и
одјељења основних организационих јединица Матичне и Универзитетске;

-

Спровођење поступка уписа статусних промјена НУБ РС у Регистар надлежног
Окружног привредног суда, ради усклађивања са Законом и промјене назива
установе у Јавну установу Народну и универзитетску библиотеку Републике
Српске;

-

Учешће у раду Управног одбора код израде општих и појединачних аката , које
доноси Управни одбор. Нови Статута је усвојен и јуну 2012. године, а Правилник о
чувањеу и заштити старе и ријетке библиотечке грађе донесен је у децембру 2012.
године;

-

Организовање полагања стручног испита за запослене у библиотечкој дјелатности у
јесењем року 2012. године, на који се пријавило укупно 57 кандидата, од тога су 34
стекла звање библиотекара 10 звање вишег књижничара и 13 звање књиижничара.

ТЕКУЋИ ПРОЈЕКТИ
Наставак активног учешћа на пројектима:
1) Пројекат ''Лирски, хумористички и сатирички свијет Бранка Ћопића“ (2011-2015)
Пројекат се реализује у сарадњи са Одсјеком за славистику Универзитета „Карл
Франц“ у Грацу.
2) Пројекат ACCESS IT (2011-2012) који се односи на дигитализацију библиотечке
грађе, интероперабилност, унос мета података по европским стандардима, као и
приступ европској дигиталној библиотеци ЕУРОПЕАНИ.
Носилац Пројекта је Велика Британија.
3) Владо Милошевић- музички визионар, дигитализација оставштине академика Владе
Милошевића, пројекат подржало Министарство цивилних послова Босне и
Херцеговине.
- РЕАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКАТ
Руски центар „Руски мир“
Пројекат је реализован у сарадњи са Руском асоцијацијом „Руски мир“ из
Москве и одвијао се у двије фазе:
Прва фаза пројекта је адаптација и опремање простора Руског центра;
Друга фаза реализација активности у периоду септембар-децембар 2012. које се
односе на курсеве руског језика, књижевне вечери, промоције изложбе и обиљежавање
значајних датума;
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ БИБЛИОТЕКАРА (семинари, стручни скупови, посјете)
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–

стручни скуп библиотекара Републике Српске – Сарајево, април, 2012. године,

–

учешће на Вишеградској стази – Вишеград, јуни, 2012 године,

–

стручни скуп библиотекара – Београд, октобар, 2012. године,

–

годишња конференција ISBN агенција – Загреб, (Хрватска) мај, 2012,

–

семинар ACCESS IT – Вериа (Грчка) мај, 2012. године,

–

семинар ACCESS IT – Тузла (Босна и Херцеговина) јуни, 2012. године,

–

стручни испити – 57 кандидата је успијешно положило стручни библиотечки
испит,

–

семинар ACCESS IT – Ријека (Хрватска) септембар, 2012. године,

–

научни скуп у оквиру пројекта ''Лирски, хумористички и сатирички свијет
Бранка Ћопића“, Грац (Аустрија) септембар, 2012. године

–

трибина Библиотеке и библиотечка дјелатност-стање и перспективе Брчко,
децембар 2012;

–

дводневне стручне посјете Народној библиотеци Србије, октобар и новембар
2012.

–

Стручно-научни скуп Српска национална библиографија, Београд, новембар
2012.;
Међународни сусрет библиотекара слависта, Сарајево, април 2012;
Сусрет библиографау спомен на доктора Георгија Михаиловица, Инђија,
новембар, 2012.
интензивни курс енглеског језика за библиотекаре ЈУ НУБ РС у трајању од
четири мјесеца;
Међународна конференција директора националних библиотека Југоисточне
Европе, Београд, октобар 2012.
стручна пракса-стаж у Француској- боравак једног библиотекара из ЈУ
НУБ РС у библиотекама Француске у трајању од три седмице, новембар,
2012.

–
–
–
–
–

–

стручна посјета Одјељењу за археографију и Одјељењу посебних фондова
Народне Библиотеке Србије, као и Архиву и Библиотеци САНУ.

ЧЛАНСТВА У МЕЂУНАРОДНИМ БИБЛИОТЕЧКИМ АСОЦИЈАЦИЈАМА И
УДРУЖЕЊИМА
IFLA – уз чланство у овој библиотечкој асоцијацији потребно је обезбједити IFLA
ваучере за 2012. годину за ефикасно обављање међубиблиотечке позајмице са
европским библиотекама;
EIFL – Европско удружење конзорцијума;
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SEEDI – Асоцијација која окупља институције које се баве пословима
дигитализације књижне и некњижне грађе;
ISBN – Међународна агенција за додјелу јединственог идентификационог броја за
монографске публикације;
ISMN-Међународна агенција за додјелу јединственог идентификационог броја за
некњижну грађу;
CROSS REF – Међународна агенција за додјелу DOI бројева (Digital Object Identifier
).
МЕЂУНАРОДНИ САЈМОВИ КЊИГА
–

Лајпциг – март 2012. године

–

Солун - мај 2012. године

–

Бањалука – септембар 2012. године

–

Београд – октобар 2012. године.

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Народна библиотека Србије Београд,
Библиотека матице српске Нови Сад,
Национална и универзитетска библиотека Босне и Херцеговине, Сарајево,
Национална и свеучилишна књижница Загреб,
Народна и универзитетска библиотека, Љубљана,
Народна библиотека „Ђурђе Црнојевић“ Цетиње,
Одсјек за славистику Универзитета „Карл Франц“ Грац.
Филолошки факултет Београд,
Институт за савремену историју, Београд,
Институт за српски језик, Београд,
Институт за књижевност и уметност, Београд,
Археолошки институт, Београд,
Институт за међуранодну политику и привреду, Београд,
Српска академија наука и умјетности, Београд.

ИЗДАВАЧКА ДЈЕЛАТНОСТ
–
–
–
–
–
–
–

Библиографија Републике Српске (1992-1999);
Информативни билтен ISBN Агенције Републике Српске;
Избор из савремене књижевности Републике Српске „Човјек форма пјесма“ објављивање двојезичне публикације (српски-њемачки језик),
Зборник радова са стручног скупа о Бранку Ћопићу одржаног у септембру 2011.
године;
Публикација текстова о српском језику објављених у периоду од 1992. до 2012.
године“Обнова србистике“
часопис за књижевност, културу и умјетност „Путеви“,
Избор из савремене поезије и прозе Републике Српске „Расуто вријеме“ –
објављивање двојезичне публикације (српски-енглески језик) за Међународни
сајам књига у Солуну 2012. године.
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ИНВЕСТИЦИЈЕ И ПОСЛОВИ ОПРЕМАЊА ЕНТЕРИЈЕРА
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

проширење простора магацина и депоа и постаљање полица;
адаптација простора у приземљу Библиотеке;
адаптација простора у приземљу за дистрибутивни центар периодике;
формирање научне читаонице;
адаптација одјељења посебних фондова;
обезбјеђење простора за измјештање сервера (сервер сала);
реконструкција интернет мреже (ИПО и интернет клуб);
израда преградног зида, физичко одвајање корисничких тоалета од
централног хола;
постављање интерактивне табле у сали 29;
физичко одвајање Завичајне збирке од Рефералног одјељења;
постављање топлотне завјесе на улазу Библиотеке;
постављање инфо пулта;
адаптација гардеробе;
реконструкција вентилационог система (тоалети за кориснике);
климатизација канцеларија: 7, 8 и 9.;
адаптација канцеларија (кречење и постављање итисона): 2, 4, 15, 18, 21.

МАРКЕТИНГ И МЕДИЈИ
У току протекле године ЈУ Народна и универзитетска библиотека је реализовала
је преко стотину програма који подразумјевају књижевне вечери, гостовања на
међународним сајмовима, филмске вечери, креативне и едукативне радионице за дјецу
и младе, тематске изложбе, штампање и промоцију неколико властитих публикација, те
манифестацију којом се афирмише библиотека и читање ''Дан отворених врата'' у
оквиру које су познате личности из културног и јавног живота читале одломке из књига
и исти дан је, у оквиру поменуте акције, у библиотеку уписано преко четристо нових
чланова.
Медији су и поред обимности годишњег програма адекватно испратили готово
све манифестације. И библиотека у прошлој години биљежи значајно побољшање у
сарадњи са медијима и сопственом удјелу у медијском простору.
Библиотека биљежи неколико гостовања и прилога у Арт машини, Бањалучкој
панорами, Јутарњем програму и Дневнику на Радио телевизији Републике Српске,
такође у великом броју прилога на Радију Републике Српске.
Значајан број прилога и гостовања остварени је и у сарадњи са Алтернативном
телевизијом, Бел телевизијом, Радио телевизијом Босне и Херцеговине и Елта
телевизијом и Радијом слободна Европа.
Што се тиче штампаних медија прилози о програмима ЈУ Народне и
универзитетске библиотеке објављивани су у Гласу Српске, Независним новинама,
Прессу, Блицу, Дневном авазу, Ослобођењу, те у часописима Репортер и Љепота и
здравље.
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Програми Библиотеке су такође праћени и на порталима: Е-култура (портзал за
културу Министрарства просвјете и културе Републике Српске), БањалукаЛиве, Бука,
Фронтал, конкурси региона, Књижевност.орг и осталим порталима.
–

промоција Библиотеке путем властитог часописа за књижевност, умјетност и
културу „Путеви“;
покретање кампање „Укњижи се“ у циљу попуоларизације онлајн приступа
библиотечким системима и сервисима
сарадња са медијима у циљу популаризације Дјечије библиотеке Борик, њених
услуга, промоција, радионица и активности.
Дјеца из радионице креативног писања и ове године су објављивала у
регионалним зборницима дјечијег стваралаштва и освајали похвале плакете и
награде (Дјечије царство Зборник фестивала дјечије поезије и Сунцокретиуметничко стваралаштво деце.

–
–
–

Преглед одржаних културних манифестација у
Народној и универзитетској библиотеци Републике Српске у 2012. години

ЈАНУАР
1. Изложба карикатуралних портрета Caricatures (из збирке часописа), 25. јануар
ФЕБРУАР
1. Kњижевно вече Дан заљубљених уз поезију и вино, 14. фебруар

МАРТ
1. Свечаност поводом петнаестогодишњице постојања Европског дефендологија
центра, 1. март
2. Радионица Ебруа (умјетност сликања на води), 7. март
3. Литерарно путовање у Америку, 13. март
4. Такмичење из француског диктата (поводом Дана франкофоније), 13. март
5. Свјетски дан поезије (поетско вече), 21. март
6. Представљање књиге Добрице Ћосића „Босански рат“, 22. март
7. Прес конференција поводом представљања Републике Српске на међународном
сајму књига у Лајпцигу, 23. март
8. Државно такмичење Spelling Beе у Америчком кутку, 24. март
9. Промоција књиге Ранка Павловића „Jedna priča i druge priče“, 27. март
АПРИЛ
1. Промоција књиге Огњена Пудара „Реа“, 6. април
2. Мој град моја библиотека у Дјечијем одјељењу Борик (Шарена радионица и
Пеђа Трајковић, ликовна радионица у оквиру прославе Дана града), 17. и 21.
април
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3. Промоција књиге „Гламочко поље“ Боривоја Ж. Милојевића, 20. април
4. Манифестација „Мој град, моја библиотека“, 21. април
5. Потписивање Протокола о сарадњи са Народном библиотеком Србије и
отварање двотематске изложбе поводом Дана Библиотеке, 26. април
МАЈ
1. Промоција књиге Јелене Буинац „Крхотине од мене“, 4. мај
2. Презентација о могућностима школовања у Америци, 15. мај
3. Књиге у главној улози - циклус филмова који су инспирисани књигама и
књижевношћу, 17. мај
4. Дружење са дјечијим писцем Видом Вукелићом Вицком у Дјечијем одјељењу
Борик, 18. мај
5. Прес конференција поводом представљања Републике Српске на Међународном
сајму књига у Солуну, 30. мај
6. Дружење са дјецом из креативних радионица Дјечијег одјељења Борик, 31. мај
ЈУН
1. Вече шпанске књижевности, 5. јун
2. Помоција књиге за дјецу Јелене Глишић „Моја прва дјечија књига“, 7. јун
3. Књиге у главној улози - циклус филмова који су инспирисани књигама и
књижевношћу (пројекција филма Тамна страна срца), 7. јун
4. Промоција Антологије српског хумора, 14. јун
5. Књиге у главној улози - циклус филмова који су инспирисани књигама и
књижевношћу (пројекција филма Поштар), 28. јун
ЈУЛ
1. Промоција часописа за књижевност, умјетност и културу „Путеви“, 12. јул
АВГУСТ
1. Изложба слика Змијања и Змијањаца, манифестација поводом 47. Кочићевог

збора, 20. август
2. Промоција књига Грозде Регодић „Бесједа и слика старог Змијања“ и
„Змијањске рукотворине“, 20. август
3. Представљање издања књига добитника Кочићеве награде, 21. август
СЕПТЕМБАР
1. Свечано отварање Руског центра „Руски мир“ и изложба посвећена
обиљежавању двјестагодишњице Бородинске битке, 6. септембар
2. Промоција књиге Душка Поповића „Околни свемир“, 11. септембар
3. Обиљежавање Европског дана језика, 26. септембар
ОКТОБАР
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1. Промоција збирке љубавне поезије мађарских пјесника XX вијека „Сребрни

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

мост/ Ezust Hid“ аутора и преводиоца др Фехера Илеша, 2. октобар
Сајам колеџа у Америчком кутку, 8. октобар
Књиге у главној улози - циклус филмова који су инспирисани књигама и
књижевношћу, 5. октобар
Промоција књигa Piccola storia della canzone italiana (Mimi Uva) и Della canzona
underground (Marino Jose Malagnino), 6. oktobar
Промоција првог тома библиотеке Дјела Бранка Чучка, „Поезија“, 18. октобар
Књиге у главној улози - циклус филмова који су инспирисани књигама и
књижевношћу, 26. октобар
Хеловин радионица за дјецу, 27. октобар
Отварање изложбе и промоција књига поводом обиљежавања Дана чешке
државности, 29. октобар

НОВЕМБАР
1. Промоција књиге „Драги мој Алекса“ аутора Николе Шуице, 9. новембар
2. Књижевна акција Слушај поезију и поклони књигу новоотвореној читаоници у
Челинцу, 13. новембар
3. Вече руске пјесме, 14. новембра
4. Представљање програма студија у Америци, 16. новембар
5. Изложба рукописа Сафвет-бега Башагића Срце у рукама, 28. новембар
6. Књиге у главној улози - циклус филмова који су инспирисани књигама и
књижевношћу, 30. новембар
ДЕЦЕМБАР
1. Промоција књиге Миленка Гемаљевића „Ластавичије гнездо у шеширу“,
3. децембар
2. Изложба фотографија Карневал сјеверно-источног Бразила, 5. децембар

3. Промоција књиге Милутина Дедића „Трг тишине“, 6. децембар
4. Промоција књиге академика Радомира В. Ивановића „Снови и судбине у
наративној прози М. А. Шолохова“, 7. децембар
5. Предавање на тему Живот и дјело Тибора Секеља, 10. децембар
6. Четврта Носорогова новогодишња зезанција, 12. децембар
7. Промоција књиге Владимира Л. Докића „Даса Васа“, 14. децембар
8. Промоција књиге Марка Кукрића „Немир“, 17. децембар
9. Отварање изложбе Манастири Руске православне цркве и округли сто Монашка
традициоја у Руској православној цркви, 18. децембар
10. Промоција књиге „Не свети а свети“ и пројекција филма Псково-Печерскии
манастир, 20. децембар
11. Књиге у главној улози - циклус филмова који су инспирисани књигама и
књижевношћу, 21. децембар
12. Новогодишњи пријем за представнике медија и сараднике, 26. децембар
13. Прослава Нове године за дјецу полазнике школе руског језика, 26. децембар
14. Новогодишње дружење са дјецом из креативних радионица Дјечије библиотеке
Борик, 28. децембар
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ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ
Управног одбора ЈУ НУБ Републике Српске
за 2012. годину

Током 2012. године Управни одбор ЈУ НУБ Републике Српске одржао је десет
сједница. Разматрао је текућа питања, али и питања везана за законитост и
правоваљаност пословања ЈУ НУБ Републике Српске, те остала питања из своје
надлежности. Донио је низ важних одлука и закључака, усвојио неколико приједлога,
планова и аката, те се бавио питањима важним за свакодневни рад.
У 2012. години Управни одбор је донио:
 Статута ЈУ НУБ Републике Српске;
 Правилника о заштити старе и ријетке грађе;
 Пословник о раду Управног одбора ЈУ НУБ Републике Српске.
Такође, Управни одбор је усвојио:
 Извјештај о раду НУБ Републике Српске за 2011. годину;
 Финансијски извјештај НУБ Републике Српске за 2011, годину;
 План рада НУБ Републике Српске за 2012;
 Одлуку о висини накнаде за полагање стручног испита за запослене у
библиотечкој дјелатности у јесењем року 2012. године;
 Одлуку висини накнаде за библиотечке услуге у ЈУ НУБ РС за 2013.;
 Финансијски план ЈУ НУБ Републике Српске за 2013. годину.
Најзначајније иницијативе које је покренуо Управни одбор у 2012. години су:
 рјешавање проблема везаног за библиотечко-информациони систем COBBIS;
 за измјене и допуне Закона о културним добрима Републике Српске,
 усаглашавање постојећих аката ЈУ НУБ Републике Српске са Статутом ЈУ НУБ
Републике Српске;
 уврштавање у програмске активности формирања репозиторијума научних и
стручних часописа Републике Српске.

