ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ
ЈУ НАРОДНЕ И УНИВЕРЗИТЕТСКЕ БИБЛИОТЕКЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ЗА 2013. ГОДИНУ

Бања Лука, фебруар 2014. године

Уводна ријеч
Библиотеке су витални дијелови свјетског система образовања, складиштења и
претраживања информација. Захваљујући њима кроз књиге, остале штампане и
електронске медије доступно је вијековима таложено људско знање. Људи различитих
профила, укључујући ученике, студенте, професоре, раднике, научнике у свом послу
користе библиотечке изворе. Многи се обраћају нама да задовоље жељу за знањем, а и
да набаве књигу која ће им испунити часове доколице. Наши грађани уживају у
књижевним вечерима, пројекцијама филмова, предавањима и осталим активностима
које им нудимо. Сервиси и агенције (DOI, ISBN, ISSN, CIP, додјела UDK броја,
аналитичка обрада) су незаобилазни да би књиге, музикалије, електронски записи били
верификовани и добили потребне референце по европским и свјетским стандардима.
Као такви видљиви су доступни и претраживи корисницима из читавог свијета.
Да је тако показаће и исцрпан извјештај о раду који је пред вама, али прије тога
неколико ријечи о догађајима који су обиљежили 2013. годину.
Оно по чему ћемо памтити 2013. је коначно успостављање јединственог
библиотечко-информационог система COBISS.RS, а ЈУ НУБ Републике Српске је
постала пуноправна чланица COBISS.Net и стала раме уз раме са националним
системима: Србије, Црне Горе, Албаније, Македоније, Словеније и Бугарске. Пред нама
је велики посао укључења матичних и високошколских библиотека у систем, те
преузимање свих обавеза у логистичком и стручном смислу, као и надоградња система
за потребе научне заједнице Републике Српске.
А када је ријеч о нашим програмским активностима, између осталих, издвојила
бих три успјешно организована представљања Републике Српске на Међународним
сајмовима књига у Лајпцигу, Солуну и Београду, затим трећи по реду Међународни
научни скуп у сарадњи са Институтом за славистику из Граца посвећен Бранку Ћопићу.
Међународни пројекат ACCESS IT
је окончан, а као резултат имамо
цертификоване библиотекаре који су оспособљени за дигитализацију грађе по
европским стандардима, а самим тим, отворена врата EUROPEANE (Европска
дигитална библиотека).
Са посебним задовољством, а када је издавачка дјелатност у питању, издвојила
бих репринт издање „Како сам бранио Принципа и другове“, адвоката Рудолфа
Цистлера, која је на Београдском сајму добила епитет најтраженије књиге на штанду
Републике Српске, као и књигу „Обнова Србистике, хрестоматија“, те антологију прича
о библиотекама „Зона Библиона“ која је уврштена у пет препорука за читање
Београдског сајма књига.
Оно што свакако завређује пажњу су наше књижевне вечери, гостовања и
изложбе гдје бих посебно издвојила гостовање Ненси Перл, првог библиотекара
Америке, а од радионица, свакако, Информатичко описмењавање за треће доба.

Трудили смо се да наше просторе одржимо функционалним, угодним и
безбиједним како за кориснике и посјетиоце тако и за раднике. А извршили смо и
рационализацију фонда у смислу отписа неактуелних, дотрајалих и неупотребљивих
књига и то фонда Дјечијих униката и фонда Информативно-позајмног одјељења.
Суочени са проблемом недостатка простора за фондове и бројем читаоничким мјеста,
2013. смо завршили са идејом о реконструкцији неких простора у смислу рјешавања
ових проблема. Годину смо окончали са шездесет запослених радника који су се
трудили да у својим сегментима рада понуде најбоље и са оптимизмом да се ЈУ НУБ
Републике Српске настави развијати по узору на велике европске националне
библиотеке.

Директор
Љиља Петровић Зечић

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ
Управног одбора ЈУ НУБ Републике Српске

Током 2013. године Управни одбор ЈУ НУБ Републике Српске одржао је десет
сједница. Разматрао је текућа питања, али и питања у вези са законитошћу и
правоваљаности 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 Библиотеке.
Управни одбор:
1. Мр Татјана Марић, предсједник,
2. Иво Туркеш, члан,
3. Рајко Леканић, члан,
4. Проф. др Марија Бургић-Радмановић, члан и
5. Милана Копрена, члан.

У 2013. години Управни одбор је донио:
– Правилник o рачуноводству и рачуноводственим политикама;
– Правилник о заштити од пожара у ЈУ НУБ Републике Српске;
– Правилник о заштити на раду у ЈУ НУБ Републике Српске;
– Правилник о јавним набавкама у ЈУ НУБ Републике Српске.
Такође, Управни одбор је усвојио:
– Извјештај о раду НУБ Републике Српске за 2012. годину;
– Извјештај о попису у НУБ Републике Српске за 2012. годину;
– Годишњи обрачун НУБ Републике Српске за 2012. годину;
– Финансијски извјештај ЈУ НУБ Републике Српске за 2012. годину;
– План рада ЈУ НУБ Републике Српске за 2013. годину;
– Одлуку која се односи на стављање на располагање мандата чланова Управног
одбора ЈУ НУБ Републике Српске;
– Одлуку о давању сагласности за потписивање Протокола о сарадњи ЈУ НУБ
Републике Српске и Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ из Краљева;
– Одлуку о отпису библиотечке грађе у Одјељењу периодике;
– Одлуку о отпису библиотечке грађе у Дјечијем одјељењу Градске јединице;
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– Одлуку о висини накнаде за полагање стручног испита за запослене у
библиотечкој дјелатности у јесењем року 2013. године;
– Одлуку висини накнаде за библиотечке услуге у ЈУ НУБ Републике Српске за
2014;
– Финансијски план ЈУ НУБ Републике Српске за 2013. годину.
Управни одбор је током 2013. године давао подршку успостављању јединственог
библиотечко-информационог система CОBISS.RS. Такође је дао иницијативу и
сугестије за уређење сајта ЈУ НУБ Републике Српске у смислу боље доступности
одређених информација, актуелних података и постављања важних докумената на сајт.

Предсједник Управног одбора
Мр Татјана Марић
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ОРГАНИЗАЦИЈА ЈУ НУБ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Основне организационе јединице Библиотеке су:
–

Матична јединица;

–

Национална јединица;

–

Универзитетска јединица;

–

Градска јединица;

–

Заједничке службе.

Радници ЈУ НУБ Републике Српске
1. ПЕТРОВИЋ-ЗЕЧИЋ-ЉИЉА, Директор
2. БАБИЋ ЉИЉАНА, Секретар
3. ДУНОВИЋ ТАТЈАНА, Библиотекар
4. МИЛОШЕВИЋ БОЈАНА, Библиотекар
5. КОМЛЕНИЋ ЖЕЉКА, Библиотекар савјетник
6. ПАПИЋ БИЉАНА, Библиотекар савјетник
7. ЖИВАНОВИЋ СРЂАН, Виши библиотекар
8. ЛАЈШИЋ ХЕЛЕНА, Виши библиотекар
9. ГРАНДИЋ АЛЕКСАНДАР САША, Виши библиотекар
10. ШАРИЋ МИРЕЛА, Библиотекар
11. ЈАЊИЋ ЈЕЛЕНА, Библиотекар савјетник
12. СТУПАР-ТРИФУНОВИЋ ТАЊА, Библиотекар
13. ПАВЛОВИЋ МАРИЈА, Библиотекар
14. ЧВОРОВИЋ АЛЕКСАНДРА, Библиотекар
15. ВУКОВИЋ ОРИЈАНА, Библиотекар
16. РЕНДИЋ АЛЕКСАНДРА, Библиотекар
17. УЛЕТИЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА, Библиотекар
18. ДЕЛИЋ ДАНКА, Библиотекар
19. МИЉЕВИЋ ТАТЈАНА, Библиотекар
20. МАРИЋ РАТКА, Библиотекар
21. ВУЛИЋ НЕВЕНКА, Библиотекар
22. КУЗМАНОВИЋ СПОМЕНКА, Библиотекар
23. ШМУЉА ВАЊА, Библиотекар
24. МИЛЕКИЋ ЉУБИЦА, Библиотекар
25. САВАНОВИЋ ОГЊЕНКА, Библиотекар
26. ЈОКИЋ ЈЕЛЕНА, Библиотекар
27. КИСИЋ ЗОРАН, Библиотекар
28. БОЈИЋ МИЛИЈАНА, Библиотекар
29. ПРЖУЉ СОЊА, Библиотекар
30. ШЕКАРА МИЛАН, Библиотекар
31. ПАНЧИЋ ДАЛИБОР, Систем администратор
32. СИМИЋ ЈОВАНА, Дипл. педагог
33. ВАСИЋ РАДОЈКА, Виши књижничар
34. ГАЈИЋ ДУШАНКА, Виши књижничар
35. МИЛАКОВИЋ МАРА, Виши књижничар
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36. ТРЕБОВАЦ ЗОРАН, Виши књижничар
37. ПРАЋА ДУШАН, Виши књижничар
38. ЏЕПИНА НАДА, Књижничар
39. ПЕТКОВИЋ БРИГИТА, Књижничар
40. КАРАЛИЋ ВЕСЕЉКА, Књижничар
41. ЈОВИЋ ВЕСНА, Књижничар
42. ДИЗДАРЕВИЋ ВЕСНА, Књижничар
43. МЕЋАВА НЕВЕНА, Књижничар
44. ВАСИЋ БРАНИМИРКА, Књижничар
45. СТАНИШИЋ ИРЕНА, Књижничар
46. ГЛИШИЋ САНДРО, Књижничар
47. ШЕШИЋ МЛАЂЕНКА, Референт за књиговезачке послове
48. БУНИЋ МИЉКА, Књижничарски манипулант
49. ТУБИЋ РАНКА, Референт заштите књижног фонда
50. ИВИЋ РАДОЈКА, Благајник
51. ВРТУНИЋ МИЛЕНА, Архивар
52. МИЛЕТИЋ ТАЊА, Референт протокола и секретарица директора
53. ЧЕГАР СТЕВАНИЈА, Референт за биротехничке послове
54. АРАПОВИЋ СЛВАКО, Референт противпожарне заштите
55. ТУЦКЕШИЋ РАДИВОЈ, Портир
56. БАЊАЦ ЈОВАН, Портир
57. ЛАЗИЋ НАДА, Радник на телефонској централи
58. СТАНКОВИЋ НАДА, Радник Службе одржавања
59. МАКСИМОВИЋ РАЈКА, Радник Службе одржавања
60. КНЕЖЕВИЋ МИЛОМИРКА, Радник Службе одржавања

ДОКТОР НАУКА ............................................................. 2
МАГИСТАР....................................................................... 5
ВИСОКА СТРУЧНА СПРЕМА....................................... 23
ВИША СТРУЧНА СПРЕМА........................................... 7
СРЕДЊА СТРУЧНА СПРЕМА....................................... 15
КВ ....................................................................................... 3
ПК....................................................................................... 3
НК...................................................................................... 2

МАТИЧНА ЈЕДИНИЦА
У оквиру Матичне службе дјелују:
Служба за матичне послове;
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Служба за набавку и обраду 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

на

основу

прикупљених и обрађених података по принципу научне методологије;
израда плана развоја компјутеризације;
израда плана и програма едукације кадрова;
израда библиотечких стандарда;
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
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Реализација:
Матична служба ЈУ Народне и универзитетске библиотека Републике Српске
своју матичну дјелатност обавља над јавним, универзитетским, школским и
специјалним библиотекама Републике Српске.

МАТИЧНЕ ФУНКЦИЈЕ У БИБЛИОТЕЧКОЈ ДЈЕЛАТНОСТИ
Задаци Матичне службе Народне и универзитеске библиотеке Републике Српске
–
–
–
–
–
–
–
–

рад на стварању јединственог библиотечко-информационог система у
Републици Српској;
рад на стварању јединствене мреже библиотека Српске,
вођење Централног регистра библиотека,
надзор над стручним радом,
пружање стручне помоћи,
образовање и усавршавање кадрова за обављање библиотечке дјелатности,
предлагање мјера за унапређење и спровођење библиотечке дјелатности,
остали стручни послови.

Вођење Централног регистра библиотека
У Централни регистар библиотека, који води ЈУ НУБ Републике Српске уписано
је 48 библиотека: Народна и универзитетска библиотека Републике Српске и 47 јавних
библиотека. У току 2013. године, у Централни регистар уписала се једна јавна
библиотека.
Предузете су активности за упис високошколских библиотека и очекује се да ће
се њихова регистрација обавити током слиједеће године.
Направљен је преглед специјалних библиотека у установама културе на
територији града Бања Луке, све установе су посјећене и том приликом су им
достављени образци непоходни за упис у Централни регистар, а извршен је и увид
постојање библиотека. У току је прикупљање попуњених образаца, провјера
достављених података, те издавање рјешења о упису у Централни регистар библотека.
Свим библиотекама је затражено да, уколико је дошло до измјене
документације, за Централни регистар пошаљу нове документе. До краја децембра
2013. године прикупљене су двије одлуке о измјени статута и 22 рјешења о именовању
директора јавних библиотека.
Вођење Матичног регистра библиотека
У оквиру матичних функција регије Народна и универзитетска библиотека
Републике Српске води Матични регистар библиотека и у овај регистар су уписане:
Народна и универзитетска библиотека Републике Српске и свих 10 јавних библиотека
са подручја матичности.
Остале активности које су преузете за упис у централни регистар
високошколских и специјаних библиотека односе се и на упис у матични регистар.
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До краја децембра 2013. године прикупљена је једна одлука о измјени статута и
четири рјешења о именовању директора јавних библиотека.
Надзор над стручним радом библиотека
У току 2013. године, извршен је надзор над стручним радом слиједећих
библиотека:
1. Народне библиотеке „Иво Андрић“ у Челинцу,
2. Народне библиотеке „Ћирило и Методије“ у Приједору,
3. Народне библиотеке „Веселин Маслеша“ у Лакташима,
4. Народне библиотеке Градишка
5. Народне библиотеке Србац
Након обављених надзора израђени су записници који су достављени
надлежним нституцијама.
У току извјештаваног периода посјећене су слиједеће библиотеке:
Матична библиотека Источно Сарајево,
Народна библиотека „Јован Дучић“ у Требињу,
Народна библиотека „Иво Андрић“ у Вишеграду,
Библиотека Музичке школе „Владо Милошевић“ у Бања Луци
пет специјалних библиотека у установама културе.
У овим библиотекама није извршен стручни надзор, али се разговарало о
стручном раду и активностима везаним за побољшање пословања.
Праћење и проучавање стања и потреба дјелатности
Прикупљено је 50 попуњених анкета о библиотечком пословању за народне
библиотеке Републике Српске и 32 анкете о пословању факултеских библиотека.
Примљени подаци су унијети и обрађени и на основу њих урађене су двије анализе:
„Анализа рада народних библиотека Републике Српске за 2012. годину“ и „Анализа
рада факултетских библиотека Универзитета у Бањој Луци и Универзитета у Источном
Сарајеву за 2012. годину“.
Прикупљена је докуметација о раду јавних библиотека и то 17 извјештаја о раду
за 2012. годину, три програма или плана рада за 2013. и два за 2014. годину.
У 2013. години Матична служба ЈУ НУБ РС је присуствовала и учествовала на
свим састанцима Подружнице библиотека са бањалучког матичног подручја и
састанцима Управе Друштва библиотекара Републике Српске.
На иницијативу Матичне службе ЈУ НУБ РС одржан је састанак Подружнице
факултетских библиотека Универзитета у Бањој Луци на којем је саопштена
информација о одржавању стручног семинара за факултетске библиотекаре и
предложене теме које су једногласно прихваћене. Разговарало се и о стручном раду
ових библиотека и проблемима које их прате. Једнодневни семинар за факултетске
библиотеке Универзитета у Бањој Луци у организацији Матичне службе ЈУ НУБ РС
под називом „Мјесто и улога факултетске библиотеке у окружењу“ одржан је 30. маја
2013. године са темама:
1. Факултетске библиотеке Универзитета у Бањој Луци – преглед стања
2. Периодика у фондовима факултетских библиотека
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3. Претраживање база података и електронски сервиси
4. Међубиблиотечка позајмица.
Матична служба ЈУ НУБ РС присуствовала је на три састанка директора
матичних библиотека и Друштва библиотекара Републике Српске организованих због
актуелних промјена везаних за Закон о култури, Закон о библиотечкој дјелтности и
иницијативе за промјену финансирања библиотека у Српској.
Пружање стучне помоћи библиотекама
Непосредна и редовна помоћ у стручном раду пружа се библиотекама на њихову
иницијативу везано за организацију пословања, смјештаја фонда, стручног рада на
набавци, обради, заштити, ревизији и давању на коришћење библиотечке грађе.
Кандидатима који су се припремали за полагање стручног испита из
библиотечке дјелатности у јесењем року пружена је стручна помоћ у виду
обезбјеђивања стручне литературе и пружена стручна помоћ при изради писмених
радова или спремању испита.
Учешће на стручним скуповима и семинарима
На Стручном скупу „Изазови и странпутице савременог библиотекарства“ у
Требињу од 18 до 19. априла 2013. године, руководилац Матичне службе Татјана
Дуновић учествовала са предавањем „Некњижна грађа у завичајним фондовима
народних библиотека“;
На XVII сусретима библиотекара у Вишеграду у оквиру Вишеградских стаза, 7. јуна
2013. године, руководилац Матичне службе Татјана Дуновић учествовала са
предавањем „Обрада некњижне грађе: библиографска, предметна и
садржинска“;
На семинару „Мјесто и улога факултетске библиотеке у окружењу“, који је
организовала Матична служба ЈУ НУБ РС, 30. маја 2013. године, руководилац
Матичне службе Татјана Дуновић учествовала са предавањем „Факултетске
библиотеке Универзитета у Бањој Луци : преглед стања“;
У оквиру састанка Савјета за науку, којем су присуствовали чланови Савјета и
новинари у Влади Републике Српске, 10. децембра 2013. године, руководилац
Матичне службе Татјана Дуновић одржала презентацију под називом
„COBISS3“.
Остале активности
– Израђен Годишњи извјештај о раду Матичне службе ЈУ НУБ РС за 2012. годину,
– Израђен План рада Матичне службе ЈУ Народне и универзитетске библиотеке
Републике Српске у 2013. години.
Као предсједник Комисије за ванредну ревизију фонда Дјечијег одјељења ЈУ
НУБ РС, руководилац Матичне службе Татјана Дуновић заједно са колегицама са
других одјељења Вањом Шмуља, Споменком Кузмановић, Љубицом Милекић и
Ранком Тубић учествовала на пословима прегледања грађе, са Иреном Станишић и
Миленом Вртунић на пословима израде спискова са приједлозима за отпис, те израде
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Записника и Извјештаја са ванредне ревизије за директора Библиотеке и Управни
одбор.
Као предсједник комисије за годишњу ревизију фондова позајмних одјељења ЈУ НУБ
РС, руководилац Матичне службе Татјана Дуновић, учествовала на пословима
прегледања грађе предложене за отпис и израде Записника и Извјештаја са годишње
ревизије за директора Библиотеке и Управни одбор.
Након одлуке Стручног колегија ЈУ НУБ Републике Српске да се настави са
штампањем књига инвентара, руководилац Матичне службе Татјана Дуновић, је из
програма за библиотечко пословање COBISS2, припремила и одштампала 20 књига
инвентара за сва одјељења Библиотеке за 2008, 2009, 2010. и 2011. годину.
Након одлуке Стручног колегија ЈУ НУБ Републике Српске да се књиге из уникатног
фонда Дјечијег одјељења које су биле спаковане за селидбу у новоотворено одјељење у
Борику ипак оставе на садашњој локацији, руководилац Матичне службе Татјана
Дуновић и књижничар са Одјељења периодике Нада Џепина су поново сложиле
цјелокупан фонд у магацинском простору и обезбиједиле слободне полице на које ће се
пребацити фонд обавезног примјерка који је у ранијем периоду (прије 1990. године)
стизао из Сарајева.
Током 2013. године остварена је сарадња са институцијама и појединцима који
су изразили жељу да ЈУ НУБ РС поклоне књиге. Радници запослени у Одјељенима
Матичне службе прегледали су поклоне и одабрали грађу за фондове Библиотеке,
посебно за Завичајну збирку, а током године су се паковали и просљећивали поклони
библиотечке грађе за друге библиотеке и институције.
ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР
Активности на плану образовања и сталнгог стручног усавршавање
библиотекара у 2013. години нису се у потпуности одвијале жељеном динамиком и
онако како је то било планирано за ту годину због низа новонасталих околности и
ванредних послова који су се у 2013. години наметнули као приоритет у раду Центра.
Ту, прије свега, треба истаћи два кључна пројекта на којима је у оквиру Едукативног
центра активно рађено током цијеле године, а то су:
1. Израда новог Закона о библиотечко-информационој дјелатности,
2. Пројекат формирања аутономног jединственог библиотечко-информационог
система Републике Српске на програмско-информатичкој платформи COBISS
(враћање пренесених надлежности у области библиотечко-информационе
дјелатности са нивоа БиХ на ниво Републике Српске и формирање самосталног
COBISS система РС (COBISS.RS), укљученог у регионалну библиотечкоинформациону мрежу COBISS.NET.
Активности на изради новог Закона о библиотечко-информационој дјелатности:
Ангажман шефа Едукативног центра НУБРС као члана Комисије за израду
Закона (Комисија именована од стране Министарства просвјете и културе
Републике Српске)
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Израда Преднацрта Закона о библиотечко-информационој дјелатности
(задужење шефа Едукативног Центра)
Израда примједби на усвојени Нацрт, а потом и на Приједлог Закона упућен
у скупштинску процедуру. (Приједлог повучен са скупштинске расправе).
2. Активности на Пројекту формирања аутономног jединственог библиотечкоинформационог система Републике Српске на програмско-информатичкој
платформи COBISS:
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

Прерада пројекта „Виртуелна библиотека Републике Српске“ (израда
новог финансијског плана);
Припреме за састанке са делегацијом из IZUM-a из Марибора –
преговори о имплементацији аутономног система COBISS.RS;
Посјета делегације из IZUM-a НУБРС – одржана четири састанка/посјете
у Бањој Луци,
Посјета делегације НУБРС IZUM-у – одржана два састанка/посјете у
Марибору
Израда примједби на нови приједлог Уговора о имплементацији система
COBISS у Републици Српској, припреме финалне верзије Уговора;
Потписивање Уговора о имплементацији система COBISS у Републици
Српској (27.09.2013) – чиме се дефинитивно враћају пренесене
надлежности у овој области са нивоа БиХ на ниво Републике Српске
(Најзначајни пројекат, не само у протеклој години већ и у протеклој
деценији у којој се на том пројекту непрекидно радило);
Почетак
имплементације
аутономног
система
COBISS.RS
(септембар/октобар);
Припреме за прелазак на COBISS3, састанци са делегацијом из IZUM-a;
Веб-презентација за руководиоце свих COBISS Центара на нивоу
COBISS.NET-а (од 1. до 3. октобра);
Припрема и одржавање семинара и презентација за запослене у НУБРС COBISS3/Прелазак и COBISS3/Фонд (Семинар одржали стручњаци из
Марибора и Београда, од 7. до 10. октобра);
Програмске и друге припреме за пресељење базе података НУБРС у нови
систем COBISS3. У том сегменту, урађен веома сложен посао припреме
за прелазак:
Вођење евиденције корисничких имена из ЈУ НУБ Републике Српске у
систему COBISS;
Оспособљавање запослених за рад у COBISS3 (Отварање тестне базе –
израда записа за додјелу лиценци/привилегија за 15 корисничких имена);
Израда системских параметара за COBISS.RS на платформи COBISS3;
Израда новог глобалног шифрарника 675с на нивоу система COBISS.RS
(документ од 60 страна):
Снимање актуелног стања фонда у НУБРС (посјета колега из IZUM-a);
Израда Записника о стању фонда у НУБРС (документ од 30 страна),
усклађивање података са стањем у програму, међусобна потврда и
потписивање Записника са колегама из IZUM-a;
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–

–
–

Израда сајта Образовање (подсајт у оквиру система COBISS.RS и
COBISS.Net) – превод и усклађивање сајта, постављање актуелних
података о НУБРС и систему COBISS.RS, израда програмских поставки
за Систем, регистрација домена @vibrs.rs и формирање свих адреса
ВИБРС Центра на том домену (Документ од око 70 страна),
Помоћ колегама у отклањању проблема у раду на COBISS3 апликацији;
Текућа, стална преписка руководиоца ВИБРС Центра са IZUM-ом, око
инсталације, вођења и управљања Системом.

Крајем 2013. године, систем COBISS.RS, са свим актуелним апликацијама је
формиран и пуштен у рад. У току су завршне корекције сајта Образовање и отклањање
евентуалних грешака у функционисању појединих сегмената програма.
Остале активности и послови у оквиру Едукативног центра у 2013:
Припрема теме за предавања за стручном скупу „Изазови и странпутице
савременог библиотекарства“(Требиње -18-19. април 2013. год.);
Организација доласка на скуп у Требињу госта из Француске (гост - уредник
угледног француског часописа „Библиотеке“);
Позвано предавање за шефа Едукативног центра - учешће на годишњем
Конгресу Друштва библиотекара Француске, одржаном од 6-8 јуна у Лиону
(Француска); (Припрема теме и предавања за Конгрес, боравак у трајању од
пет дана)
Одржан семинар за библиотекаре матичног подручја Приједор (мај);
Стручни испит за библиотекаре - консултативни и инструктивни семинар од по
пет дана, практични и усмени испит за 45 кандидата (октобар/новембар)
Рад у Комисији за стицање виших стручних звања у библиотечкој струци
(припреме документације, сједнице Комисије, израда записника са сједница,
као и приједлога рјешења о стицању виших стручних звања. Додијељена
виша стручна звања за пет запослених у НУБРС)
Писане и телефонске стручне инструкције и помоћ библиотекарима из свих
библиотека који су се обраћали Едукативном центру НУБРС током 2013.
године (Минимум 50 захтјева за помоћ)
Текући, контакт-послови везани за Cobiss систем (Сарајево, Београд, Марибор) и
др.
Нереализовани послови:
План и програм едукације са тематском понудом, није уврштен на сајт јер је у
припреми нови сајт на који ће бити инсталиран као подсајт са својим
поддоменом;
Није урађена планирана, значајнија промоција рада Едукативног центра;
Због поменутих приоритетних активности на имплементацији система
COBISS.RS, изради новог Закона о библиотечкој дјелатности и др., није
одржан планирани број стручних и едукативних семинара за библиотекаре
свих типова библиотека у Републици Српској.
Осим основног задатка: изградња јединственог библиотечко-информационог
система у Републици Српској, послови који нису реализовани у 2013. години, биће
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приоритетни задаци у наредној години, а едукација ће се прије свега односити на
оспособљавање библиотекара за рад у систему COBISS3.
СЛУЖБА ЗА НАБАВКУ И ОБРАДУ БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ
– У оквиру ове службе дјелују:
– Одјељење за међународну и међубиблиотечку размјену;
– Одјељење за чување и заштиту библиотечке грађе;
– Одјељење каталогизације и класификације;
– Одјељење каталога.
Текући послови:
–

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

–

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;
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–

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

–

обилазак штампарија, књижара, антикварница;

–

послови набавке књига у земљи и иностранству;

–
–

књиговезачки 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 ......................... 6 извршилац
ССС ......................... 5 извршилаца
Реализовано:
Набавка библиотечке грађе веома је значајна за изградњу библиотечког фонда, а
одвија се по свим њеним видовима. Према евиденцији Одјељења набавке и размјене
грађе, статистички подаци за 2013. годину су сљедећи:
–
–
–
–

Обавезни примјерак: 1.564
Куповина: 1.240
Поклони: 3.864
Размјена: 5.946
УКУПНО: 12.614 примјерака монографских публикација.
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Физичка обрада публикација:
–
–
–
–
–
–

Печатирање књига: континуирано
Куцање карти књига: 6.453
Списак поклоњених књига: 408
Списак преусмјерених књига: 958
Списак отписаних књига: 857
Ревизија Дјечјег одјељења: 5.247 књига

Паковање и дистрибуција обавезног примјерка се одвија у континуитету
сљедећим библиотекама:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Нови Сад: 734
Београд: 749
Бијељина: 760
Добој: 732
Приједор: 731
Источно Сарајево: 720
Фоча: 691
Требиње: 710
Зворник: 682
УКУПНО: 6.509 примјеракa монографских публикација упаковано и
дистрибуирано.

Од стране НУБ РС поклоњено је 3.487 монографских публикација.
Народној библиотеци у Сарајеву достављен је путем размјене 101 примјерак
монографских публикација.
Стручна обрада библиотечке грађе
Слиједи након пријема, разврставања, печатирања и инвентарисања грађе. У
овом Одјељењу, врши се формална и садржајна обрада, односно каталогизација и
стручна и предметна класификација. Библиотечка грађа је доступна путем Интернета.
Библиотечка обрада монографских публикација одвија се кроз два усклађена
процеса: текућу обраду нове грађе и ретроспективну обраду књига које су набављене
прије, класично обрађене и представљене у лисним каталозима.
У свом раду служба користи програмску опрему COBISS и на тај начин
учествује у изградњи система узајмне каталогизације примјењујући савремене свјетске
стандарде.
–
–

Укупан број библиографских јединица у локалној бази НУБ РС је 65.163 записа.
Број обрађених монографских публикација за 2013. годину износи 14.939
примјерака, односно 11.654 наслова књига. Подаци укључују и CIP записе за које
није достављен обавезни примјерак.
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–
–

Аналитичком обрадом чланака у Зборницима монографских публикација за 2013.
годину обухваћено је 63 чланка.
Књиге инвентара за 2013. годину су одштампане за свако одјељење посебно.
Прекид рада у COBISS2 каталогизацији је од 20.12.2013.

Семинару за COBISS3 каталогизацију, одржаном у октобру 2013. године,
присуствовали су сви из Одјељења обраде библиотечке грађе и на тај начин стекли
лиценце за рад у COBISS3 узајамној бази података.

НАЦИОНАЛНА ЈЕДИНИЦА
У оквиру ове јединице дјелују:
– Библиографско-археографско одјељење;
– Завичајно и одјељење посебних фондова;
– Одјељење ISBN/ISMN Агенције Републике Српске.

БИБЛИОГРАФСКО-АРХЕОГРАФСКО ОДЈЕЉЕЊЕ

Библиографски сегмент дјелатности
Tоком јануара и фебруара 2013. године вршено је приређивање и редиговање
тринаестог броја текуће Библиографије Републике Српске: монографске публикације:
2012 која је у марту објављена. Током протекле године прикупљана је грађа за другу
свеску ретроспективне библиографије из серије Допуна Библиографије књига
Републике Српске за период 2000−2010.
Библиотека је у току ове године подржала иницијативу Народне библиотеке
Србије о уграђивању старије графије наше писмености у програм за библиографску
обраду грађе COBISS при Изуму, што је од посебног значаја за обраду српске старе и
ријетке књиге, рукописне и штампане, као и стране књиге.
Јелена Јањић шеф Библиографсо-археографског одјељења је учествовала у обуци за
рад у COBISS3 платформи за каталогизацију, а након тога израдила потребне
библиографске записе неопходне за даљи рад.
Објавила је рад Приступ изради библиографије Симеона Милутиновића
Сарајлије у Зборнику са Сусрета библиографа у спомен на др Георгија Михаиловића у
Инђији.
Археографски сегмент дјелатности
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У априлу радом Стара и ријетка књига Народне и универзитетске библиотеке
Републике Српске Јелена Јањић је ову збирку представила на годишњем скупу
библиотекара у Требињу.
Више дјела Исаије Митровића (18801949), као изузетно ријетка издања овог
крајишког писца с почетка двадесетог вијека, пресигнирана су у Збирку старе и
ријетке књиге.
У јуну је израђен План набавке опреме за Библиографско-археографско
одјељење који би требало да се реализује до 2015. године. Као почетак рада на
осмишљеном опремању Збирке, купљен је уређај за мјерење температуре и влажности у
просторији у којој се чува Збирка, али није коришћен усљед потребе да се грађа
пресели у архивску просторију у којој се не борави.
Током октобра и новембра интензивно сам радила на публикацији Посебни
фондови Народне и универзитетске библиотеке Републике Српске, која је у децембру
објављена.
У децембру Збирка је обогаћена са 53 примјерка која су преузета са
Информативно-позајмног одјељења, а у наредној години ће бити обрађена и
пресигнирана. Формирање збирке се наставља прегледањем старог фонда. Током ове
године наставила сам са електронском обрадом Збирке.
У току ове године настављена је конзервација и рестаурација највриједнијег
рукописног и штампаног блага из Збирке старе и ријетке књиге уз подршку
Конзерваторске лабораторије Народне библиотеке Србије. Дигитализована је књига
Остромирово јеванђеље из 1854.
Правна служба је у овој години израдила Правилник о чувању, заштити и
коришћењу старе и ријетке библиотечке грађе у Јавној установи Народној и
универзитетској библиотеци Републике Српске којим је утврђен начин рада са овом
драгоцјеном грађом.
Кратка свештена историја за основне школе у Вилајету босанском из 1868,
сачувана на полицама ове збирке, послужила је за репринт издање које је у припреми.
(Атрибуција овог непотписаног дјела је извршена уз помоћ релевантне литературе.
Аутор је први новинар у Босни и Херцеговини Милош Мандић.) Издавач ове
публикациије је Педагошки завод Републике Српске.
У току ове године поводом посјете званичне делегације из Америке, коју је
предводила Ненси Перл, изложен је дио ове драгоцјене грађе.
Различите дјелатности
Јелена Јањић је учествовала у организацији међународног скупа Ћопићевско
моделовање реалности кроз хумор и сатиру у оквиру међународног научноистраживачког пројекта Лирски, хумористички и сатирички свијет Бранка Ћопића.
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Током маја Јелена Јањић је сарађивала са библиотекарима Народне библиотеке
Србије поводом изложбе рукописне заоставштине Десанке Максимовић под називом
Оставићу вам једино речи... (приређене поводом обиљежавања двадесетогодишњице од
Десанкине смрти). Вања Шмуља и Јелена Јањић су посјетиле неколико одјељења
Нродне библиотеке Србије, Архив САНУ и Универзитетску библиотеку „Светозар
Марковић“.
Јелена Јањић је учествовала на дводевном семинару о заштити писаног насљеђа
у Народној библиотеци Србије.
Као члан Комисије за стручни испит у библиотекарству Јелена Јањић је одржала
у новембру предавање из Основа библиографије, а у децембру испит.
У децембру је Јелена Јањић учествовала на конференцији Future Library
Unconference Атина у организацији Фондације Бил и Мелинда Гејтс.

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, као и претходна, посвећена раду на Легату Душана Ј.
Ђоновића. Након емигрантских издања која су, као приоритет већ издвојена и описана,
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у 2013. години су издвојене публикације на српском језику. Оне су библиографски
описане и у каталогу и у виду библиографије која броји 398 библиографских јединица.
Направљен је списак публикација за Легат академика проф. др. Србољуба
Живановића који броји 2.560 билиографских јединица од којих је 2.185 пописано у
Лондону, а 275 у Земуну.
На иницијативу проф. др. Бранка Тошовића, који је изразио намјеру да ЈУ НУБ
Републике Српске завјешта своју личну библиотеку, остварен је контакт и у току су
преговори око услова. Процијењено је да ова збирка броји око 10.000 библиографских
јединица.
Супруга академика Бранка Милановића поклонила је Библиотеци личну
библиотеку свога супруга. У току су разговори с породицом око прикупљања података
за биографију академика Милановића.
Организовано је неколико изложби грађе из Легата Душана Ј. Ђоновића,
поводом посјета различитих гостију (европског представника за културу, најбољег
библиотекара Америке, гостију из Народне библиотеке Србије), као и изложба
рукописне заоставштине Десанке Максимовић из фонда Народне библиотеке Србије.
Организовано је предавање стручњака из Народне библиотеке Србије Светлане
Јанчић и Катарине Коцић, а библиотекарима универзитетских библиотека РС одржано
је предавање о међубиблиотечкој позајмици.
На основу упитника, пописане су библиотеке цјелине и легати у библиотекама
Републике Српске. Утврђен је оквирни садржај ових збирки као и значај оставилаца за
културу и науку нације.
У оквиру издавачке дјелатности урађен је каталог „Посебни фондови Народне и
универзитетске библиотеке Републике Српске“ којим су јавности представљене
сљедеће збирке: Стара и ријетка књига, Библиотеке цјелине и легати и Завичајна
збирка.
У оквиру стручног усавршавања посјећена је конзерваторска и рестаураторска
лабораторија Народне библиотеке Србије

ISBN/ISMN агенције Републике Српске
Основни послови и задаци:
– додјела ISBN бројева за нова издања монографских публикација,
– додјела ISMN бројева за нова издања штампаних музикалија,
– регистрација нових издавача,
– израда каталогизације у публикацији (CIP).
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Кадрови:
Библиотекар ......................... 1 извршилац
Реализовано:
– укупно 437 регистрована издавача у ISBN агенцији РС
– регистровано 12 нових издавача у 2013. години
– додијељено 995 нових ISBN бројева
ISMN агенција има дванаест регистрованих издавача, а два издавача су се
регистровала у 2013. години.
Почетком 2014. године из штампе ће изаћи Информативни билтен

ISBN

агенције Републике Српске (бр. 14) и Адресар издавача Републике Српске.
Представник ISBN агенције Републике Српске Татјана Дуновић присуствовала
је Регионалном ISBN семинару, који се одржавао у Београду од 20. до 21. маја.
Представник ISBN агенције Марија Павловић учествовала је у организацији и
реализацији представљања Републике Српске на међународним сајмовима књига у
Лајцигу (14-17. 03.) и Солуну (16-19. 05.), као и у одабиру репрезентативних књига које
су представљале издаваштво Републике Српске на Београдском сајму књига.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ЈЕДИНИЦА
У оквиру Универзитетске јединице дјелују:
–

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
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–
–
–
–

Српске;
Правно-информациони и документациони центар;
Рачунарско-програмерски центар;
Центар за дигитализацију;
Одјељење за међубиблиотечку позајмицу.

Реализовано:
У Студијске читаонице ЈУ Народне и универзитетске библиотеке Републике
Српске учлањена је 1.406 читалаца. Услуге Научне читаонице користило је 13 научних
радника. За научни и стручни рад коришћено је 8.028 књига. Библиотекари
информатори извршили су 1.984 тематска претраживања електронског и лисног
каталога, затим узајамне базе каталошко-библиографских података те дигиталних
колекција књига и периодике доступне Библиотеци.
Остварен је значајан пораст учлањења студената, постдипломаца и истраживача
из других држава који испољавају велико интересовање за догађаје из посљедње
деценије двадесетог вијека на нашим просторима. Примјетно је да се ови корисници
више занимају за периодична издања, а мање за књиге публицистичког и научног
карактера.
Због недостатка простора у магацину Фонда униката учињена су одређена
помјерања како би се добио додатни простор за складиштење књига.
Настављена је сарадња са установама и институцијама из Србије са којима су
прошле године остварени први контакти. Резултат ове сарадње је обогаћивање нашег
фонда научним и стручним дјелима.
Библиотеку је посјетило више група студената са Филолошког факултета из
Бањалуке који су упознати са типовима наше дјелатности, постојећим одјељењима,
основним претраживачким принципима и могућностима приступа библиотечким
базама података. Како је у оквирима изборних предмета на Филолошком факултету
посебна наставна област самостални истраживачки рад, студенти су упознати са
основним елементима овога рада у Библиотеци. Студенти Архитектонско-грађевинског
факултета анализирали су архитектонско-техничку структуру Библиотеке те сачинили
сопствене приједлоге њене реконструкције у циљу веће функционалности.
– урађене су и три персоналне библиографије и то: Николе Кољевића, Бранка
Милановића и Луке Шекаре,
– извршена припрема система електронске учионице и курсева за конференцију
"Аксес Ај Ти Плус",
– извршена припрема за PMB састанак након конференције "Аксес Ај Ти Плус",
– одржана конференција и PMB састанак у склопу пројекта "Аксес Ај Ти Плус и
покренути курсеви,
– пружана подршка полазницима курсева одржаних у склопу пројекта "Аксес Ај
Ти Плус" током три мјесеца трајања курсева,
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– улазак у пројекат Серсцида који за циљ има креирање сервиса који би се бавио
податковним услугама,
– креирани и додјељени сертификати 46 полазника који су успјешно завршили
курсеве у оквиру пројекта "Аксес Ај Ти Плус",
– креирани извјештаји за конференцију која је одржана у Скадру крајем јуна у
оквиру пројекта "Аксес Ај Ти Плус",
– извршено скенирање и обрада 14 књига у склопу пројекта "Бранко Ћопић",
– извршено скенирање и комплетна обрада 12 књига о Гаврилу Принципу за
пројекат Министарства цивилних послова БиХ,
– припрема извјештаја и завршне презентације у оквиру пројекта Аксес Ај Ти
Плус у одржане у Познању у Пољској крајем септембра,
– извршене обуке у оквиру пројекта Серсцида у Колчестеру у Великој Британији
на Универзитету Ист Есекс у јулу и у Љубљани у октобру,
– направљено 48 седмичних сигурносних копија Кобис система,
– направљено 12 мјесечних сигурносних копија свих сервера осам сервера НУБ
РС,
– објављено 74 вијести на сајт библиотеке, Фејсбук и Твитер и 60 других
административних интервенција на сајту НУБ РС,
– извршене 23 реинсталације система,
– извршено 42 чишћења рачунара од вируса,
– извршене 526 интервенција подршке корисницима,
– извршено сервисирање и надоградња седам рачунара.

Припреме, преломи и дизајн корица:
–

Душан Пајин - Великани 20. вијека

–

Како сам бранио Принципа

–

Религија и идентитет

–

Линије

–

Зборник Ћопић („Die lyrische, humoristische und satirische Welt von Branko
Ćopić“ - позивнице, књига, акредитације)
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–

Каталог (Јелена Јањић, Биљана Папић, Вања Шмуља)

Плакати, честитке, захвалнице и посјетнице:
–

114 А3 плаката

–

Велики клик клак са препорукама за књиге,

–

Изложба Петар Кочић,

–

Руска изложба,

–

3 дизајна посјетница,

–

3 захвалнице.

DOI агенција
–

Додијељено преко 2.000 ДОИ бројева

–

Повезано са CrossRef.org - 998

–

на сајту постављено око 1.200 чланака

Међубиблиотечка позајмица
Међубиблиотечка позајмица представља један од најваажнијих облика сарадње
између библиотека на државном и међународном нивоу. То је услуга која кориснику
омогућава да набави публикацију или копију посредовањем библиотеке чији је члан од
институције културе која је посједује. Захваљујући стандардизовању и аутоматизацији
пословања, као и другим пројектима који воде уједначавању и поспјешивању
пословања, међубиблиотечка позајмица данас има бројне кориснике. Најчешће су у
питању научни радници, професори и асистенти, доктори наука и, уопште, људи који се
баве научно-истраживачким радом. Услугом међубиблиотечке позајмице омогућено је
свим корисницима да грађу из фондова других библиотека користе у читаоницама ЈУ
Народне и универзитетске библиотеке Републике Српске.
Настављајући успјешну сарадњу са свим библиотекама из претходних година, у
протеклој 2013. години остварена је сарадња са још једанаест библиотека, седам
библиотека у Босни и Херцеговини и четири библиотеке у иностранству. У границама
Босне и Херцеговине 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,
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Библиотека Филозофског факултета, Сарајево,
Уставни суд Босне и Херцеговине, Сарајево,
Библиотека Економског факултета, Сарајево,
Народна књижница ХНЖ, Мостар,
Универзитет „Џемал Биједић“ у Мостару / Библиотека,
ЈУ Народна библиотека Мостар,
Опћа библиотека, Зеница,
Народна библиотека „Филип Вишњић“, Бијељина,
ЈУ Народна библиотека „Веселин Маслеша“, Лакташи,
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 „Иво Андрић“, Вишеград,
Народна библиотека, Рогатица,
Народна библиотека, Котор Варош,
Народна библиотека, Добој,
Народна библиотека, Србац,
Народна библиотека, Градишка.

Библиотеке са којима је ЈУ НУБ Републике Српске остварила сарадњу на
међународном нивоу позајмљујући за кориснике публикације путем међубиблиотечке
позајмице су:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Универзитетска библиотека, Лајден, Низоземска,
Универзитетска библиотека Врије, Амстердам, Низоземска,
Национална библиотека, Будимпешта, Мађарска,
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,
Градска и свеучилишна књижница, Осијек,
Централна народна библиотека Црне Горе „Ђурђе Црнојевић“, Цетиње,
Универзитетска библиотека, Крагујевац,
Народна библиотека „Вук Караџић“, Крагујевац,
Народна библиотека „Доситеј Обрадовић“, Стара Пазова,
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,
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–
–

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.
Из других
библиотека

Број приспјелих захтјева

138

Број реализованих захтјева

125

Другим
билиотекама

Број упућених захтјева

76

Број реализованих захтјева

70

У земљи

Из других

Број приспјелих захтјева

3

библиотека

Број реализованих захтјева

3

У иностранству
Другим
библиотекама

Број упућених захтјева

207

Број реализованих захтјева

181

Међубиблиотечка позајмица ЈУ НУБ Републике Српске у 2013. години
остварила је напредак у односу на претходну годину. Скоро је удвостручен број
захтјева за позајмицу који су упућени нашој Библиотеци, а такође је за 50% повећан
број наших захтјева ка библиотекама у иностранству. Оставарени су значајни контакти
и позајмице са националним библиотекама у Мађарској и Низоземској, а за
информације и потребе корисника претрага је вршена и у каталозима библиотека:
-

Library of Congress, Washington,
The British Library, London,
Schweizerische Nationalbibliothek, Zürich,
Österreichische Nationalbibliothek, Wiena.

Упутства корисницима и конверзација са колегама из других библиотека вођена
је најчешће преко електронске поште, гдје је било неопходно у што краћем року
одговорити на преко 800 имејлова добијених у периоду јануар-децембар 2013.
Кореспонденција се (али много рјеђе) обављала и телефонским путем.
Осим послова међубиблиотечке позајмице, на овом одјељењу обављени су
сљедећи послови:
– Израда и обајвљивање Статистичког билтена ЈУ НУБ РС за 2012. годину,
попуњавање Анкетног листа за народне библиотеке (за Матичну службу ЈУ НУБ
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–
–

–
–

–
–
–
–
–

РС) и Годишњег извјештаја о раду библиотеке (за Републички завод за
статистику),
Један од организатора Конференције поводом отварања онлајн курсева у оквиру
пројекта EU AcessIT+,
Пројекат „Владо Милошевић“ – претрага и прикупљање грађе о Влади
Милошевићу из ЈУ НУБ Републике Српске, Музеја РС и позајмљивање грађе
преко међубиблиотечке позајмице из библиотека у окружењу: Национална и
универзиттска библиотека БиХ, Сарајево, Библиотека „Дервиш Сушић“, Тузла,
Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, Београд и Народна
библиотека Србије, Београд,
Организовање промоције књиге „Снабдевање научним документима у Србији“
аутора Александре Павловић,
Завршни испит из он-лајн курсева „Дигитални репозиторијуми за мале
баштинске институције“ и „Сарадња са Еуропеаном“. Прикупљање
статистичких података и израда статистичког пресјека рада Библиотеке у првој
половини године,
У оквиру 48. Кочићевог збора поставка изложбе „Кочићев свијет“ и
организовање књижевне вечери са Јованом Бабићем. Рад на промотивном
материјалу и припрема 3. Симпозијума о Бранку Ћопићу,
Организовање 3. Симпозијума о Бранку Ћопићу и поставка изложбе „Велики
Ћопић у малом свијету“. Анкета о коришшћењу Дигиталне библиотеке НУБ РС,
припрема и пут у Познањ на састанак о пројекту AccessIT+,
Финансијски извјештај за период март–септембар 2013. године за пројекат
AccessIT+,
Прикупљање и обрада статистичких података о раду ЈУ НУБ РС у 2013. години.
Дан у Библиотеци са дјецом из ОШ „Милош Црњаски“.

ОДЈЕЉЕЊЕ ПЕРИОДИКЕ СА ЧИТАОНИЦАМА
Набавка периодичних публикација:
–

обавезним примјерком Републике Српске: 120 наслова, 2.504 примјерка

–

размјеном (Београд): 36 наслова, 108 примјерaка

–

размјеном (Нови Сад): 21 наслов, 55 примјерaка

–

куповином: 13 наслова, 2.117 примјерака

–

поклоном: 96 наслова, 273 примјерка

–

укупно набављено: 286 наслова, 4.296 примјерака

Пријем и дистрибуција обавезног примјерка
–
–
–

примљено: 120 наслова, 9.195 примјерaка,
за библиотеку остављено: 2.504 примјерка,
запаковано за дистрибуцију: 6.691 примјерак.
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Обрада периодичних публикација
–
–

инвентарисано: 605 наслова
каталогизирано: 68 нових наслова

Укупан број обрађених периодичних публикација у електронском каталогу: 3.532

–

аналитичка обрада часописа: 35 наслова, 740 текућих + 1.261 чланак
обрађених ретроспективно)
УДК класификација: 49 наслова, 2.489 чланака

–

укупан број чланака обрађених у COBISS-u: 5.004 чланка

–

Коришћење читаонице периодике (магацин + текућа година)
–
–
–
–

корисника: 614
коришћено часописа: 347 наслова, 1.372 броја
коришћено новина: 548 наслова, 18.773 броја
укупно кориштено: 895 наслова, 20.145 бројева

Коришћење дигиталних колекција
–
–
–

корисника: 6
дигит. часописи: 4 наслова, 5 бројева
дигит. новине: 2 наслова, 13 бројева

укупно коришћено: 6 наслова, 18 бројева
Коришћење грађе из магацина
–
–

часописа: 342 наслова, 1.367 бројева
новина: 304 наслова, 18.371 броја

–

Отпис периодичних публикација: 18 годишта дупликата, 4.100 примјерака

–

Уређење, припрема и издавање ретроспективне библиографије периодике

–

Издавачка продукција периодике Републике Српске: 120 наслова часописа и
новина који су достављени путем обавезног примјерка.

Ови наслови ће након континуираног уноса, постати саставни дио
Библиографије Републике Српске – серијске публикације (2013), као продукт
аутоматизоване библиографско-каталошке базе.

ОДЈЕЉЕЊЕ СТУДИЈСКИХ ЧИТАОНИЦА
У оквиру Одјељења дјелују:
– Студијска читаоница А са рефералном збирком;
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– 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;
– 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 Републике Српске за 2013. годину.
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ГРАДСКА ЈЕДИНИЦА
У оквиру Градске јединице дјелују:
–
–
–
–
–
–

Информативно-позајмно одјељење,
Дјечије одјељење Борик,
Одјељење Обилићево,
Одјељење Старчевица,
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:
Магистар ............... 1 извршилац
ВСС ....................... 4 извршиоца
ВС ......................... 4 извршиоца
ССС ...................... 2 извршиоца
ИНФОРМАТИВНО-ПОЗАЈМНО ОДЈЕЉЕЊЕ
–

уписано 3.158 чланова;

–

за Дан града, 19.04.2013. године организована акција бесплатног уписа
грађана када је учлањено 700 нових корисника;

–

на Одјељење стигло 4.040 нових књига;

–

настављен процес уноса старог фонда у COBISS систем одабиром највише
кориштених публикација;
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–

завршена реконструкција приручног магацина Информативно-позајмног
одјељења гдје се систематски приступило издвајању неактуелне, уништене,
дотрајале и садржајно застарјеле књиге за отпис, као и издвајању
прекомијерног броја одређених примјерака који ће се упутити другим
библиотекама на поклон;

–

константна реконструкција и слагање фонда;

ДЈЕЧИЈА БИБЛИОТЕКА БОРИК
Дјечија библиотека „Борик“ је у оквиру текућих послова планираних за 2013.
годину реализовала наведене активности кроз упис и евиденцију 798 корисника, имали
смо преко 9.497 посjетилаца у издаваоници, и преко 2.678 евидентираних посјетилаца у
читаоници (укупно 12.175). Свим посјетиоцима пружене су информације о нашим
услугама и програмима и упућени су у рад и активности Дјечије библиотеке „Борик“.
Стручна помоћ при изради научних и стручних радова
Корисници наше читаонице осим дјеце су и студенти учитељског факултета,
педагози, и дјечији психолози који су код нас тражили помоћ при изради семинарских
и дипломских радова, припрема за часове, коришћење уџбеника за основну школу и
слично. Осим свакодневног пружања услуга и информација и упућивања на
одговарајуће уџбенике и литературу информатори су обрадили и 78 тема.
Одржавање фондова
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Упис и евиденција корисника у Дјечијој библиотеци Борик;
Вођење дневне и мјесечне статистике;
Издавање књига и пружање информација за дјецу и студенте;
Одржавање фонда књига (слагање, улагање, лијепљење);
Куцање спискова за пристигле нове наслове у току године за Дјечије одјељење
(издаваоница и читаоница);
Израда карти књиге за пристигле нове наслове (издаваоница и читаоница);
Улагање пристиглих нових наслова;
Куцање спискова за поклоњене књиге;
Информисање и претраживање фонда као и интернета везано за приједлоге за
нове наслове у Дјечијем одјељењу Борик;
Куцање спискова за приједлоге нових наслова;
Припрема и одвајање наслова за коричење;
Израда дупликата карти књиге које су оштећене или изгубљене;
Лијепљење вињета на књигама гдје су оне оштећене или их нема;
Опомене корисницима за кашњење;
Припрема спискова за изгубљене књиге и добијене као замјена;
Одвајање књига за отпис;
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–
–
–
–

Израда спискова за невраћене наслове до 2010.године;
Одвајање наслова који су неактуелни за Дјечију читаоницу и издаваоницу;
Одржавање и уређивање (сликовнице и играчке) Дјечије играонице и
Набавка часописа за разоноду у читаоници за родитеље.

Што се тиче обогаћивања фонда преузели смо 522 нове књиге (од чега су 313 за
издаваоницу и 209 за читаоницу).
Стручна помоћ корисницима при кориштењу библиотечких сервиса
Ова врста услуга пружана је најчешће студентима различитих смјерова којима
су биле потребне информације гдје могу пронаћи одговарајућу литературу и којем
одјељењу НУБ РС би било најбоље да се обрате, те и објашњења на који начин могу
претраживати библиотечке фондове. Такође информисање и претраживање фонда и
интернета везано за приједлоге нових наслова.
Препорука корисних линкова, контрола и помоћ при кориштењу интернет
услуга
С обзиром да су наши чланови врло активни у коришћењу интернет клуба у
простору читаонице ова врста услуга је била врло присутна у свакодневном раду.
Укупни број корисника интернета у 2013. години износио је 1.707. Информатори су
надзирали рад дјеце на интернету, препоручивали корисне линкове и давали
инструкције за коришћење интернета.
Организовање изложби, посјета, видео презентација, пројекција, књижевних и
мизичких вечери, радионица за дјецу, јавних читања, обиљежавања значајних
датума.
У овом сегменту планираних текућих послова имали смо јако пуно активности.
Организоване су бројне посјете вртића и школа (ОШ „Иван Горан Ковачић“, ОШ
„Бранко Ћопић“, ОШ „Иво Андрић“, ОШ „Јован Цвијић“, Центар за предшколско
васпитање, вртић „Плави Чуперак“, вртић „Пчелица“). Током зимског и љетњег
распуста редовно су организоване пројекције филмова за дјецу снимљених по чувеним
књигама. Током 2013. године Дјечија библиотека Борик је организовала бројне
едукативне и креативне програме, забавна дружења, промоције књига и дружење са
писцима:
–

МАЛА ШКОЛА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА: за дјецу предшколског узраста од 5 до 7
година, Водитељица Јелена Гајић,

–

ЗАНИМЉИВА ГЕОГРАФИЈА: упознавање дјеце са нашом планетом, са
разноликим земљама, културама, обичајима, увођење дјеце у свијет географских
карата и глобуса кроз игру, забаву, квизове и интерактивни приступ, водитељ
радионице мр Берислав Благојевић;
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–

МАЛА ШКОЛА ИТАЛИЈАНСКОГ ЈЕЗИКА: за дјецу предшколског узраста од 3 до
6 година, водитељица Александра Стошић;

–

РАДИОНИЦА РУКОТВОРИНА: сликање на стаклу, прављење накита, честитки,
фигурица, водитељица Марија Павловић, професор;

–

ДРАМСКА РАДИОНИЦА: за дјецу која посједују таленат за глуму и желе да га
развију и усаврше, водитељица Тања Милетић;

–

РАДИОНИЦА ЗА ПРЕДШКОЛСКУ ДЈЕЦУ: забавне радионице за дјецу узраста од
3 до 6 година на којима се играју, уче корисне ствари, цртају и друже, а водитељица
је педагог Јована Савић;

–

ШКОЛА СЛИКАЊА: основе цртања и сликања дјеца уче од академског сликара
Николе Чворовића.

ОДЈЕЉЕЊЕ СТАРЧЕВИЦА
– 279 корисника,
– 7.251 посјетилац,
– 2.937 посијетилаца у читаоницама,
– 9.494 издане књиге,
– број корисника интернета је 2.935,
– фонд је обогаћен са 1.349 нових књига,
Радионце које су реализоване у 2013. години:
– МАЛА ШКОЛА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА (за дјецу од 6 до 8 година, одржава се
понедјељком од 16.30 до 17.30 часова, водитељица Јелена Гајић);
– КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА (прављење накита, честитки, фигура и тд. одржава
се суботом од 9 до 10 часова, а водитељица Александра Стошић);
– МУЗИЧКА РАДИОНИЦА-ИГРАОНИЦА (одржавала се до краја маја);
– ШКОЛА ШАХА (одржава се током читаве године суботом од 10 до 13 часова,
дјеца су подјељена у млађу и старију групу, са дјецом ради Никола Лакић).
ОДЈЕЉЕЊЕ ОБИЛИЋЕВО
У Одјељењу Обилићево Градске јединице ЈУ НУБ Републике Српске, реализовани
су сљедећи садржаји:
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Уписан је 271 читалац,
Набављен је знатан број нових наслова, посебно из лијепе књижевности
белетристике, као и један број стручних наслова из дрштвених и природних наука.

и

Стручно је обрађен знатан број тема за ученике и студенте у информационом
смислу посебно из области друштвено-хуманистичких наука.
Покренуте су културно-просвјетне активности у види јавних дијалошких
трибина, које су биле посјећене од стране грађана и студената.
– Културно-дијалошке трибине:
– Културно-дијалошка трибина из области књижевности с темом: „Седам вијекова
Бокача“ на којој је говорио проф. др Младен Шукало;
– Културно-дијалошка трибина из области лингвистике с темом: „Српски језик,
србистика и славистика“ на којој је говорио проф. др Радмило Маројевић.
Покренута је радионица Информатичог описмењавања за особе трећег животног
доба.
Радионица се показала као врло успјешна у едукативном и културолошком
смислу. Формиране су двије групе са по шест полазница, настава је организивана
једном седмично, у трајању од 90 минута у вечерњем термину. Анкажован је
демонстратор информатичар.
Отворен је профил библиотеке на друштвеној мрежи Фејсбук с циљем
промовисања рада Библиотеке, како културно-просвјетних активности, тако и наслова
из белетристике, стручне литературе из свих области, а посебно књижевне критике и
есејистике које имају значајан и вриједан књижни фонд у Библотеци.
С обзиром да Амерички кутак који се налази у истом простору са Библиотеком
организује два пута седмично часове конверзације на енглеском језику, и Библиотека
два пута седмично организује часове из информатичког описмењаваења, уз повремену
организацију културно-дијалошких трибина и редовног рада са читаоцима.
Стручно-библиотечки рад:
–
–
–
–
–
–

Упис и евиденција читалаца;
Упознавање читалаца са правилима коришћења књижног фонда, читаонице и
интернет клуба;
Помоћ и упутства читаоцима о коришћењу, претраживању лисног и
електронског каталога;
Издавање књига, пружање информација и стручне литературе за израду
семинарских и дипломских радова;
Редовно одржавање књижног фонда;
Пријем и улагање нових наслова;
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Редовна дневна и мјесечна статистика;
Одабир и припрема књига за књиговезницу, одржавање вињета на књигама;
Обиљежавање књижног фонда словним ознакама;
Праћење издавачке дјелатности и рада издавачких кућа ради набавке нових
наслова;
Опомене читаоцима који нису вратили књиге;
Набавка дневне штампе;
Куцање карте књиге;
Израда спискова за све пристигле нове наслове;
Подршка у раду Америчког кутка, у смислу задуживања и раздуживања
књига и информисање о раду након радног времена Америчког кутка;
Континуирано уношење и обрада старог и новог књижног фонда у систем
COBISS.

Обављено је генерално чишћење Библиотеке: чишћење полица, прање итисона, прозора
и намјештаја. Након ових радова генерално је сложен сав књижни фонд библиотеке.
–
–
–
–
–

Укупно су позајмљене 5.084 књиге на читање,
Имали смо 4.244 посјете,
Читаоницу је користило 452 читаоца,
Добили смо 458 нових наслова,
Припремљено и укоричено 90 књига.

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,

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;
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–

послови економа.

Кадрови:
ССС .............................................. 2 извршиоца.
ТЕХНИЧКА СЛУЖБА
Текући послови:
–

обављање разноврсних занатских послова;

–

послови спровођења против-пожарне заштите;

–

чувања и одржавања књижних фондова;

–

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:
Потписивање Уговора о имплементацији система COBISS у Републици Српској,
27. септембра 2013. године. У овом значајном послу примјењен је законски поступак
јавних набавки, путем директног споразума, јер се радило као ексклузивним
добављачу интелектуалних услуга.
Организован је стручни испит у библиотечкој дјелатности у јесењем року 2013.
за запослене и приправнике-волонтере који укључује организовање два семинара
(инструктивни и консултативни) у трајању по пет радних дана, а на који се пријавило
46 кандидата, од којих је 45 успјешно положило стручни испит и стекло стручна звања
(31 библиотекар, 8 виших књижничара и 6 књижничара). У јуну 2013. године
именована је нова Комисија за полагање стручног испита у библиотечкој дјелатности,
за предсједника је именована проф. др Александра Вранеш, декан Филолошког
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факултета у Београду, као предавачи и испитивачи на предмету: Основи
библиографије, именована је др Јелена Јањић, библиотекар савјетник и на Историји
писма, књиге и библиотека, др Јеленка Пандуревић.
ЈУ НУБ Републике Српске извршавала је редовно дистрибуције обавезног
примјерка нових издања публикација у 2013. години, а које издавачи достављају у
складу са Законом о библиотечкој дјелатности.
Током 2013. године пензионисана су два радника Библиотеке Гојић Спасоје,
виши књижничар и шеф рачуноводства Радојка Ђилас. Почетком године спроведен је
поступак пријема радника на неодређено вријеме, путем јавног оглашавања, а
посредством Завода за запошљавање Републике Српске за пријем шест извршилаца на
упражњена радна мјеста: једног библиотекара, једног вишег књижничара, два
књижничара, једног књижничарског манипуланта и једног КВ радника.
Закључени су Уговори о закупу простора ЈУ НУБ Републике Српске са:
„Графопапир“ д.о.о. Бања Лука за обављање регистроване штампарске дјелатности,
као и са С.П. „Чилаут“ Бања Лука за потребе Кафе–читаонице у приземљу
Библиотеке. Библиотека је уједно закључила Уговор о набавци канцеларијског
материјала и услуга штампања публикација са ''Графопапир'' д.о.о. Баљалука.
Заједничке службе ЈУ НУБ Републике Српске (Служба општих и правних
послова, Служба рачуноводства и Техничка служба) су наведене активности ЈУ НУБ
Републике Српске у 2013. години реализовале у административно-правном и
финансијско-рачуноводственом смислу израдом појединачних аката: уговора о раду,
рјешења о распоређивању радника, рјешења о именовању комисија, одлука о
исплатама, код спровођења поступка јавних набавки, прибављања понуда, именовањем
комисија и закључивањем уговора са добављачима опреме и услуга, рјешења о
распоређивању радника, израде приједлога општих аката, а у техничком смислу,
учешће у реализавцији свих културно-просвјетних активности Библиотеке.
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) Владо Милошевић- музички визионар, дигитализација оставштине академика Владе
Милошевића, пројекат подржало Министарство цивилних послова Босне и
Херцеговине.
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РЕАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКАТ
Пројекат ACCESS IT (2011-2013) који се односи на дигитализацију библиотечке
грађе, интероперабилност, унос мета података по европским стандардима, као и
приступ европској дигиталној библиотеци EUROPEANI.
Носилац Пројекта је Велика Британија.
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ БИБЛИОТЕКАРА
–

стручни скуп библиотекара Републике Српске, Требиње,

–

учешће на Вишеградској стази, Вишеград,

–

Годишња конференција ISBN агенција, Београд,

–

Конференција ACCESS IT Познањ (Пољска),

–

Конференција ACCESS IT, Бања Лука,

–

Стручни библиотечки испити, Бањалука,

–

Годишњи скуп библиографа, Инђија (Србија),

–

Научни скуп у оквиру пројекта ''Лирски, хумористички и сатирички свијет
Бранка Ћопића“, Бањалука,

–

Дигитализација завичајне баштине, (гости предавачи Градска библиотека
„Владислав Петковић Дис“), Бањалука,

–

Презентација рада и издавачке дјелатности „Повеља“ Народне библиотеке
Краљево, Бањалука,

–
–

интензивни курс енглеског језика за библиотекаре ЈУ НУБ Републике
Српске, Бањалука,
Семинар о заштити библиотечке грађе, Народна библиотека Србије, Београд,

–

Презентација рада америчких библиотека, гост предавач Ненси Перл, први
библиотекара Америке, Бањалука,

–

Предавање “Каталог по мери корисника: нови библиографски код (RDA –
Међународне смернице за опис и приступ изворима)“, предавач Светлана Јанчић,
Народна библиотека Србије, Бањалука,

–

Презентација Одељења за заштиту, рестаурацију и конзервацију Народне
библиотеке Србије - Конзервација и рестаурација старе и ријетке библиотечке грађе,
предавач Катарина Коцић, Бањалука,

–

Семинар о заштити писаног насљеђа у Народној библиотеци Србије, Београд,

–

Конференцији Future Library Unconference 2013. у организацији Фондације Бил и
Мелинда Гејтс), Атина,
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–

Курсеви COBISS3 каталогизација и COBISS3 фонд, Бањалука,

–

SERCIDA Презентација пројекта обраде сирових података, Бањалука,

–

SERCIDA Семинар о начину смјештаја и обраде сирових података,
Колчестер, Енглеска,
SERCIDA Семинар о начину смјештаја и обраде сирових података,
Љубљана,
Презентација институција културе Велике Британије, Сарајево,
Конгрес Друштва библиотекара Француске, Лион.

–
–
–

ЧЛАНСТВА У МЕЂУНАРОДНИМ БИБЛИОТЕЧКИМ АСОЦИЈАЦИЈАМА
И УДРУЖЕЊИМА

–
–
–
–
–
–

IFLA (Међународно удружење библиотека),
EIFL (Европско удружење конзорцијума),
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 штампане музикалије),
CROSS REF (Међународна агенција за додјелу DOI бројева - Digital Object
Identifier).

МЕЂУНАРОДНИ САЈМОВИ КЊИГА
Лајпциг,
Солун,
Београд.
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,
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–
–
–
–
–
–
–

Институт за књижевност и уметност, Београд,
Археолошки институт, Београд,
Институт за међуранодну политику и привреду, Београд,
Српска академија наука и умјетности, Београд,
Институт за политичке студије, Београд,
Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, Београд,
Славистичка библиотека, Праг.

ИЗДАВАЧКА ДЈЕЛАТНОСТ
1. Посебни фондови Народне и универзитетске библиотеке Републике
Српске / Вања Шмуља, Јелена Јањић, Биљана Папић. - 1. изд. - Бања
Лука : Народна и универзитетска библиотека Републике Српске, 2013
(Бања Лука : Графид).

2. ЦИСТЛЕР, Рудолф
Kako sam branio Principa i drugove 1914 godine / predavanje održano ...
od Rudolfa Zistlera. - Reprint izd. - Banja Luka : Narodna i univerzitetska
biblioteka Republike Srpske, 2013 (Banja Luka : Grafopapir). - XV, 22 str.
; 21 cm. - (Edicija Reprint)

3. ПАЈИН, Душан
За бољи свет : дела великана културе у 20. веку / Душан Пајин. Бања Лука : Народна и универзитетска библиотека Републике Српске,
2013 (Бања Лука : Графопапир). - 510 стр. ; 23 цм : фотогр. (Библиотека За бољи свијет)

4. АНДРИЋЕВА ћуприја
Andrićeva ćuprija = Andrićs Brücke / urednik Branko Tošović. - Graz :
Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität ; Banja Luka : Narodna
i univerzitetska biblioteka Republike Srpske ; Beograd : Beogradska knjiga
: Svet knjige, 2013 (Banja Luka : Grafid). - 1.042 str. ; 25 cm. - (AndrićInitiative ; 6)
5. ЗОНА Библиона / [приредио] Миленко Стојичић. - Бања Лука : ЈУ
Народна и универзитетска библиотека Републике Српске, 2013 (Бања
Лука : Графопапир). - 191 стр. ; 24 цм. - (Библиотека Антологија)

6. ЛИРСКИ доживљај свијета
Lirski doživljaj svijeta u Ćopićevim djelima : lirski, humoristički i
satirički svijet Branka Ćopića. 2 = Lyrische Welterfahrung in den Werken
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von Branko Ćopić : Die lyrische, humoristische und satirische Welt von
Branko Ćopić / [urednik] Branko Tošović ; [prevod na njemački, übersetz
ins Deutsche Arno Voniš]. - Banja Luka : Narodna i univerzitetska
biblioteka Republike Srpske ; Graz : Institut für Slawistik der KarlFranzens-Universität, 2013 (Banja Luka : Grafid).
7. ОБНОВА србистике : хрестоматија / [приредио] Душко Певуља. - 2.
изд. - Бања Лука : Народна и универзитетска библиотека Републике
Српске, 2013 (Бања Лука : Графид). - XXV, 410 стр. : илустр. ; 21 цм. (Едиција Србистика = Serbica)
8. ПРЕМОШЋЕЊЕ : избор из савремене књижевности Републике
Српске / [уредник Тања Ступар Трифуновић ; преводилац Маркус
Манојловић]. - Бања Лука : Народна и универзитетска библиотека
Републике Српске, 2013 (Бања Лука : Графид).
9. ЛИНИЈЕ : избор из савремене књижевности Републике Српске /
[уредила Тања Ступар-Трифуновић ; превод Маркус Манојловић,
Михаел Ресановић]. - Бања Лука : Народна и универзитетска
библиотека Републике Српске, 2013 (Бања Лука : Маркос принт). - 63,
66 стр. : фотогр. ; 21 цм
10. НАРОДНА и универзитетска библиотека Републике Српске (Бања
Лука)
Статистички билтен ЈУ НУБ РС : за 2012. годину / Народна и
универзитетска библиотека Републике Српске ; [приређивач Ратка
Марић]. - Бања Лука : Народна и универзитетска библиотека
Републике Српске, 2013 (Бања Лука : Графопапир). - 34 стр. : табеле,
граф. прикази ; 30 цм. - (Едиција Статистички билтени ; год. 1 ; бр. 1,
ISSN 2303-4297)
11.МИЛОШЕВИЋ, Зоран
Религија и идентитет : од прозелитизма до верске и националне
асимилације / Зоран Милошевић. - 1. изд. - Бања Лука : Народна и
универзитетска библиотека Републике Српске, 2013 (Бања Лука :
Графопапир).
12. БИБЛИОГРАФИЈА Републике Српске : монографске публикације
2012. (серијска публикација)
ИНВЕСТИЦИЈЕ И ПОСЛОВИ ОПРЕМАЊА ЕНТЕРИЈЕРА
– адаптација простора за архиву,
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

каблирање система ватродојаве,
израда америчких плакара на првом спрату,
адаптација просторије за обавезан примјерак,
израда сигурносних склопки (приземље: први спрат),
климатизација двије канцеларије (бр. 9 и 21.),
адаптација просторије економата,
адаптација канцеларије бр. 10.,
дјелимична реконструкција интернет мреже на првом спрату,
замјена противпожарних апарата,
израда полица (ИПО, Фонд униката, Архива),
набавка изложбене витрине, колица за књиге и постоља са јарболима за заставе.

МАРКЕТИНГ И МЕДИЈИ
Медији су и поред обимности прошлогодишњег програма испратили већину
активности библиотеке. Уочљиво је побољшање у сарадњи са медијима и веће и
значајније учешће у медијском простору у односу на раније године. У неколико наврата
поједини програми библиотеке били су представљени у Централном дневнику на Радио
телевизије Републике Српске, такође у и у бројним емисијама на Радију Републике
Српске и већини радио станица које прате програме из културе. Одлична сарадња
успостављена је и са Гласом Српске, Независним новинама, Еуроблицем, Телевизијом
Елта, БН телевизијом, ТВ Бел, Радио телевизијом Босне и Херцеговине.
Програми библиотеке редовно су праћени и на порталима: Е- култура (портал за
културу Министрарства просвјете и културе Републике Српске), BanjalukaLive, Бука,
Фронтал, конкурси региона, Književnost.org и осталим порталима. Уз изрду плаката,
флајера и каталога, редовно смо ажурирали нашу www.nub.rs и фејсбук странице.

ПРЕГЛЕД МАНИФЕСТАЦИЈА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ
У ЈУ НУБ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ЈАНУАР
1. Дискусија са Ненси Перл, предавање,
2. Радионица „Књиге су у моди“.
ФЕБРУАР
1.
2.
3.
4.

Пројекција руског играног филма „Иваново дјетињство“,
„Књиге у главној улози“ Циклус филмова који су инспирисани књижевношћу,
Вече јапанске културе,
Промоција књиге Зорана Милошевића „Идентитет Европе-будућност муслимана
у Европској унији“,

41

5. Конференција поводом отварања онлајн курсева у оквиру ЕУ пројекта Аксес АЈ
Ти Плус.
МАРТ
1. Изложба карикатура са шестог „Носороговог“ међународног конкурса
карикатура,
2. Прес-конференција поводом представљања Rепублике Српске на
Међународном сајму књига у Лајпцигу 2013. године,
3. Дискусија о стратегијама конфликт менаџмента,
4. Промоција књиге Бојана Кривокапића „Трчи Лилит, запињу демони“,
5. Дани франкофоније у Бања Луци,
6. Свјетски дан поезије,
7. Промоција књиге Александра Гаталице „Велики рат“.
АПРИЛ
1. Јавна промоција "Библиотеке едукативних публикација за енергетску
ефикасност у Босни и Херцеговини (ЕЕ Библиотека)",
2. "КЊИГЕ У ГЛАВНОЈ УЛОЗИ" Циклус филмова који су инспирисани књигама и
књижевношћу,
3. Презентација о могућностима образовања у САД,
4. Манифестација “Мој град, моја библиотека“,
5. Концерт Огњена Јањанина.
МАЈ
1. Годишња изложба матураната умјетничког смјера (ликовних техничара)
Технолошке школе у Бањалуци,
2. Манифестација посвећена Дану побједе над фашизмом,
3. Промоција књиге „Снабдевање научним документима у Србији“,
4. Разговор на тему „Студирање у иностранству – могућности, изазови и
искуства“,
5. Урош Петровић, гост Дјечијег одјељења ''Борик'',
6. Изложба рукописне заоставштине Десанке Максимовић "Оставићу вам једино
речи",
7. Други креативни вашар у Дјечијој библиотеци Борик.
ЈУН
1. "КЊИГЕ У ГЛАВНОЈ УЛОЗИ" Циклус филмова који су инспирисани књигама и
књижевношћу „ТАЈНА У ЊИХОВИМ ОЧИМА“,
2. Обиљежавање међународног дана кратке приче,
3. Промоција књиге Бранка Баља "Неолиберализам- редукована практична
философија",
4. Промоција књиге Светозара Ливаде "Страдања и надања".
ЈУЛ
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1. Серија предавања „Падобран, плес и хор: Русија у свјетској култури“- Прво
предавање „Физичка сила и руска историја: четири студије случаја“,
2. "КЊИГЕ У ГЛАВНОЈ УЛОЗИ" Циклус филмова који су инспирисани књигама и
књижевношћу „НА РУБУ РАЈА“,
3. Пројекција филма "Диван је Бог у светима својим",
4. Серија предавања „Падобран, плес и хор: Русија у свјетској култури“- Друго
предавање „Како je Русија спасила православље у 18. вијеку? - Руска вјера и
свјетска култура”,
5. Серија предавања „Падобран, плес и хор: Русија у свјетској култури“- Треће
предавање „Како je Русија спасила умјетност у 20. вијеку: положај руске културе
у свијету“.
АВГУС
1. Kњижевно вече са Јованом Бабићем, добитником „Кочићеве награде“ за 2012.
годину.
СЕПТЕМБАР
1. Симпозијум о стваралаштву Бранка Ћопића - "Ћопићевско моделовање
реалности кроз хумор и сатиру",
2. Промоција књиге Николе Париповићa "Ведрине",
3. Изложба фотографија из Музеја Московског умјетничког позоришта и личног
архива породице Алексејев и Константина Станиславског,
4. Обиљежавање Европског дана језика,
5. Промоција едиције ''Видици'' Филозофског друштва Републике Српске.
ОКТОБАР
1. Промоција књиге сабраних песама Владислава Петковића Диса ''Са
заклопњеним очима'', манифестације „Дисово пролеће“ и пројекција филма „Дис
и његова пролећа“.
НОВЕМБАР
1. Промоција књиге Смиље Трифуновић ''Првобитни елемент'', 01. новембар
2. Дијалошко - културна трибина на тему "Шест вијекова Бокача" у Огранку
библиотеке Обилићево,
3. Промоција књиге Слободана Владушића ''Ми избрисани'', Информативна сесија
о међународним програмима студирања,
4. Изложба "Библиотека у радовима студената Архитектонско - грађевинског
факултета",
5. Промоција књиге Берислава Благојевића ''Тиши од воде'',
6. Пројекција филма „Молијер“,
7. Предавање „Тристогодишњица рођења Филозофа. Неколико ријечи о Дидроу“.
ДЕЦЕМБАР
1. Културно - дијалошка трибина "Српски језик, србистика и славистика",
2. Промоција романа Жарка Шарића "Маршалова слика",
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3. Промоција књиге Душана Савића "Порајмос",
4. Промоција књиге Жељка Ђурђевића "Изнајмљена туђина"
5. Руско вече.

