ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ
Управног одбора ЈУ НУБ Републике Српске

Током 2014. године, Управни одбор ЈУ НУБ Републике Српске одржао је пет
редовних сједница и једну ванредну сједницу. Разматрао је текућа питања, учествовао у
изради Правилника ЈУ НУБ Републике Српске, те донио више конструктивних одлука
и приједлога.
Управни одбор:
1.
2.
3.
4.
5.

Мр Татјана Марић, предсједник
Иво Туркеш, члан
Рајко Леканић, члан
Проф. др Марија Бургић Радмановић, члан
Милана Копрена, члан

У 2014. години Управни одбор донио је:
– Правилник о раду у ЈУ НУБ Републике Српске.
Такође, Управни одбор усвојио је:
- Извјештај о раду ЈУ НУБ Републике Српске за 2013. годину,
- Извјештај о попису у ЈУ НУБ Републике Српске за 2013. годину,
- Годишњи обрачун ЈУ НУБ Републике Српске за 2013. годину,
- План рада ЈУ НУБ Републике Српске за 2014. годину,
- Одлуку о одрицању мјесечне накнаде у сврху материјалне помоћи угроженим
библиотекама у Републици Српској,
- Одлуку о отпису библиотечке грађе из Фонда периодике ЈУ НУБ Републике Српске,
- Одлуку о отпису библиотечке грађе из Рефералне збирке ЈУ НУБ Републике Српске,
- Одлуку о отпису библиотечке грађе из дијела Фонда униката ЈУ НУБ Републике
Српске,
- Одлуку о висини накнаде за библиотечке услуге у ЈУ НУБ Републике Српске за
2015. годину,
- Финансијски план ЈУ НУБ Републике Српске за 2015. годину.
Управни одбор је током 2014. подржао акцију бесплатног учлањења 350 ученика седам
бањолучких основних школа, промјену термина полагања стручног библиотечког
испита (мајски рок умјесто новембарског), активности Библиотеке поводом
обиљежавања сто година од Првог свјетског рата, наставак примјене Пројекта
COBBIS.RS, реализацију изложбе о страдањима цивилног становништва у Независној
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Држави Хрватској под називом „Анатомија заборава“, као и више других акција,
пројеката и различитих културних догађаја у просторијама ЈУ НУБ Републике Српске.

ПРЕДСЈЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА
Мр Татјана Марић

2

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

ЉИЉА ПЕТРОВИЋ ЗЕЧИЋ, директор
ЉИЉАНА БАБИЋ, секретар
ТАТЈАНА ДУНОВИЋ, виши библиотекар
БОЈАНА МИЛОШЕВИЋ, библиотекар савјетник
ЖЕЉКА КОМЛЕНИЋ, библиотекар савјетник
БИЉАНА ПАПИЋ, библиотекар савјетник
СРЂАН ЖИВАНОВИЋ, виши библиотекар
ХЕЛЕНА ЛАЈШИЋ, виши библиотекар
САША ЛЕВИ, приправник
АЛЕКСАНДАР САША ГРАНДИЋ, виши библиотекар
МИРЕЛА ШАРИЋ, виши библиотекар
ЈЕЛЕНА ЈАЊИЋ, библиотекар савјетник
ТАЊА СТУПАР ТРИФУНОВИЋ, библиотекар
МАРИЈА ПАВЛОВИЋ, библиотекар
АЛЕКСАНДРА ЧВОРОВИЋ, библиотекар
ОРИЈАНА ВУКОВИЋ, библиотекар
АЛЕКСАНДРА РЕНДИЋ, библиотекар
АЛЕКСАНДРА УЛЕТИЛОВИЋ, библиотекар
СЛАЂАНА ДАМЈАНОВИЋ, шеф службе рачуноводства
ДАНКА ДЕЛИЋ, библиотекар
ТАТЈАНА МИЉЕВИЋ, библиотекар
РАТКА МАРИЋ, библиотекар
СПОМЕНКА КУЗМАНОВИЋ, библиотекар
ВАЊА ШМУЉА, библиотекар
ЉУБИЦА МИЛЕКИЋ, библиотекар
ОГЊЕНКА САВАНОВИЋ, виши библиотекар
ЈЕЛЕНА ЈОКИЋ, библиотекар
ЗОРАН КИСИЋ, библиотекар
МИЛИЈАНА БОЈИЋ, библиотекар
СОЊА ПРЖУЉ, библиотекар
МИЛАН ШЕКАРА, библиотекар
АЛЕКСАНДРА СТОШИЋ, библиотекар
ДАЛИБОР ПАНЧИЋ, систем администратор
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

ЈОВАНА СИМИЋ, дипл. педагог
ДУШАНКА ГАЈИЋ, виши књижничар
МАРА МИЛАКОВИЋ, виши књижничар
ЗОРАН ТРЕБОВАЦ, виши књижничар
НАДА ЏЕПИНА, књижничар
БРИГИТА ПЕТКОВИЋ, књижничар
ВЕСЕЉКА КАРАЛИЋ, књижничар
ВЕСНА ЈОВИЋ, књижничар
ВЕСНА ДИЗДАРЕВИЋ, књижничар
НЕВЕНА МЕЋАВА, књижничар
БРАНИМИРКА ВАСИЋ, књижничар
ИРЕНА СТАНИШИЋ, књижничар
САНДРО ГЛИШИЋ, књижничар
МЛАЂЕНКА ШЕШИЋ, референт за књиговезачке послове
МИЉКА БУНИЋ, књижничарски манипулант
РАНКА ТУБИЋ, референт заштите књижног фонда
РАДОЈКА ИВИЋ, благајник
МИЛЕНА ВРТУНИЋ, архивар
ТАЊА МИЛЕТИЋ, референт протокола и секретарица директора
СТЕВАНИЈА ЧЕГАР, референт за биротехничке послове
СЛАВКО АРАПОВИЋ, референт противпожарне заштите
ТУЦКЕШИЋ РАДИВОЈ, портир
ЈОВАН БАЊАЦ, портир
НАДА ЛАЗИЋ, радник на телефонској централи
НАДА СТАНКОВИЋ, радник Службе одржавања
РАЈКА МАКСИМОВИЋ, радник Службе одржавања
МИЛОМИРКА КНЕЖЕВИЋ, Радник службе одржавања

ДОКТОР НАУКА .............................................................. 2
МАГИСТАР........................................................................ 5
ВИСОКА СТРУЧНА СПРЕМА ....................................... 25
ВИША СТРУЧНА СПРЕМА ............................................ 5
СРЕДЊА СТРУЧНА СПРЕМА ....................................... 15
КВ ........................................................................................ 3
ПК ......................................................................................... 3
НК ......................................................................................... 2
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МАТИЧНА ЈЕДИНИЦА
У оквиру Матичне службе дјелују:
‒ Служба за матичне послове,
‒ Служба за набавку и обраду библиотечке грађе,
‒ Служба за обраду библиотечке грађе.

СЛУЖБА ЗА МАТИЧНЕ ПОСЛОВЕ
Матична служба ЈУ Народне и универзитетске библиотеке 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,
– ВИБ РС Центар.
Текући послови:
- унапређивање 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 ......................... 2 извршиоца
– ВСС .................................. 2 извршиоца
Реализација:
Матична служба ЈУ НУБ Републике Српске своју матичну дјелатност обавља над
јавним, универзитетским, школским и специјалним библиотекама Републике Српске.
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У оквиру Матичне службе ЈУ НУБ Републике Српске дјелују:
‒ Одјељење за матичне послове,
‒ Одјељење за набавку и обраду библиотечке грађе,
‒ Рачунарско-програмерски центар.
МАТИЧНЕ ФУНКЦИЈЕ У БИБЛИОТЕЧКОЈ ДЈЕЛАТНОСТИ
Рад на стварању јединственог библиотечко-информационог система у Републици
Српској
Током 2014. године испуњена је прва фаза пројекта реализације јединственог
библиотечко-информационог система COBISS у Републици Српској. У оквиру
„Вишеградских стаза“, 6. јуна 2014. године уприличено је потписивање уговора о
приступању матичних библиотека Републике Српске систему COBISS.RS, чиме је
остварено учешће ових библиотека у изградњи јединствене националне мреже
библиотека и изградња јединственог националног библиотечко-информационог
система. Током године одржана су два курса COBISS3/Фонд за библиотекаре матичних
и факултетских библиотека, које су се укључиле у COBISS.RS, и један курс
COBISS3/Каталогизација. Руководилац Матичне службе, Татјана Дуновић
присуствовала је овим курсевима, као асистент предавачима који су водили ове
курсеве.
Као члан Комисије за лиценце, руководилац Матичне службе Татјана Дуновић,
примила је и прегледала по 30 креираних библиографских записа седам, од шеснаест
кандидата који су, након похађања курса, морали креирати записе за стицање лицецне
за рад у систему COBISS3. Сви послови у вези са прибављањем лиценци кандидата
реализовани су у складу са Правилником о издавању лиценци за узајамну
каталогизацију.
Вођење Централног регистра библиотека
У Централни регистар библиотека, који води ЈУ НУБРС уписано је 49 библиотека:
Народна и универзитетска библиотека Републике Српске и 48 јавних библиотека. У
току 2014. године, у Централни регистар уписана је једна јавна библиотека.
Предузете активности за упис високошколских библиотека још нису довеле до уписа
ових библиотека у Централни регистар, али се предузети кораци прате, те се очекује да
ће довести до позитивних резултата.
Свим библиотекама је затражено да, уколико је дошло до измјене документације, за
Централни регистар пошаљу нова документа. До краја децембра 2014. године
прикупљено је пет одлука о измјени статута, три рјешења о регистрацији, два акта
Републичког завода за статистику и седам рјешења о именовању директора јавних
библиотека. Издато је једно Рјешење о упису библиотеке у Централни регистар
библиотека.
На основу прикупљених докумената унесене су измјене у Централни регистар
библиотека и у штампаној и у електронској форми.
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Вођење Матичног регистра библиотека
У оквиру матичних функција регије ЈУ Народна и универзитетска библиотека
Републике Српске води Матични регистар библиотека и у овај регистар су уписане
Народна и универзитетска библиотека Републике Српске и свих десет јавних
библиотека са подручја матичности.
Остале активности које су предузете за упис у централни регистар високошколских
и специјаних библиотека односе се и на упис у матични регистар.
До краја децембра 2014. године прикупљене су четири одлуке о измјени статута, два
рјешења о регистрацији, један акт Републичког завода за статистику и пет рјешења о
именовању директора јавних библиотека.
На основу прикупљених докумената унесене су измјене у Централни регистар
библиотека и у штампаној и у електронској форми.
Надзор над стручним радом библиотека
У току 2014. године извршен је надзор над стручним радом сљедећих библиотека:
1. Народне библиотеке „Филип Вишњић“ у Бијељини,
2. Народне библиотеке Требиње,
3. Народне библиотеке Котор Варош,
4. Народне библиотеке Мркоњић Град.
Након обављених надзора израђени су записници који су достављени надлежним
институцијама.
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 факултетских библиотека.
Примљени подаци су унесени и обрађени и на основу њих урађене су двије анализе:
„Анализа рада народних библиотека Републике Српске за 2013. годину“ и „Анализа
рада факултетских библиотека Универзитета у Бањој Луци и Универзитета у Источном
Сарајеву за 2013. годину“.
Прикупљена је докуметација о раду јавних библиотека, и то 21 извјештај о раду
библиотека за 2013. годину, један извјештај о раду библиотеке за 2014. годину, осам
програма или планова рада за 2014. и два за 2015. годину. Матична служба примила је
извјештај Народне библиотеке Добој под називом „Информација о стању у
библиотекама на подручју матичности након мајских поплава“. У поплавама које су се
догодиле током маја 2014. године поплављене су народне библиотеке у Добоју, Шамцу,
Бијељини и Челинцу. Запослени у матичној служби ЈУ НУБ Републике Српске обишли
су поплављене библиотеке, након чега су попуњени евиденциони обрасци о страдалом
библиотечком фонду и зградама, који су прослијеђени Министарству просвјете и
културе.
У 2014. години запослени у Матичној служби ЈУ НУБ Републике Српске
присуствовали су свим састанцима Подружнице библиотека са бањолучког матичног
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подручја и састанцима Управе Друштва библиотекара Републике Српске, а
руководилац Матичне службе је као члан комисије за додјелу награде „Ђорђе
Пејановић“ учествовао у раду ове комисије.
На иницијативу запослених у Матичној служби ЈУ НУБ Републике Српске, у оквиру
стручног семинара на Јахорини, организован је и одржан састанак са радницима
матичих служби и директорима матичних библиотека Републике Српске. На састанку
су покренута питања усвајања библиотечких стандарда, унапређивања остваривања
матичних функција кроз постојећу законску регулативу, потреба израде методских
упутстава и норматива, и дате информације о корацима који ће се предузети при
реализацији COBISS3.
Од 7. новембра до 9. новембра 2014. у Андрићграду је одржан семинар за школске
библиотекаре под називом „Индивидуални и групни рад у школској библиотеци“ у
организацији Андрићевог института, ЈУ Народне и универзитетске библиотеке
Републике Српске и Филолошког факултета Универзитета у Београду, на којем су
предавање одржале Мирела Шарић и Јелена Јокић, обје запослене у ЈУ НУБ Републике
Српске. Матична служба је школским библиотекама на свом матичном подручју и
матичним библиотекама у Српској прослиједила позив, да би га оне на свом матичном
подручју прослиједиле школама чији су библиотекари присуствовали семинару. Након
позива, запослени у Матичној служби су прикупљали пријаве библиотекара на семинар
из свих школа. Семинар је изузетно позитивно оцијењен, посебно предавања наших
колега, а сви пријављени библиотекари су присуствовали семинару.
Запослени у Матичној служби су 20. новембра 2014. организовали посјету и
предавање Весне Вуксан из Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ из
Београда под називом „Квалитетно бесплатно образовање за све“ које је одржано у
оквиру пројекта Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ за мрежу јавних
библиотека Србије: „Пренос знања, садржаја и програма“.
У оквиру стручне посјете начелника Оделења за монографске публикације Народне
библиотеке Србије гђе Илинке Смиљанић и њене сараднице Бранкице Ресан,
уприличен је радни састанак у простријама ЈУ Народне и универзитетске библиотеке
Републике Српске на којем се разговарало о употреби УДК таблица и рјешавању неких
практичних проблема у вези са примјеном УДК бројева и предметних одредница.

Пружање стручне помоћи библиотекама
Непосредна и редовна помоћ у стручном раду пружа се библиотекама на њихову
иницијативу у вези са организацијом пословања, смјештаја фонда, стручног рада
приликом набавке, обраде, заштите, ревизије и давања на кориштење библиотечке
грађе.
Током 2014. године стручна помоћ је пружена седам пута: једном за укупан стручни
рад, два пута у вези са смјештајем, инвентарисањем и обрадом периодике, једном за
смјештај обавезног примјерка, једном о питању величине и набавке грађе за фонд
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школске библиотеке, једном за инвентарисање и сигнирање завичајне збирке и једном
за питање ванредне ревизије фонда након поплава.
Кандидатима који су се припремали за полагање стручног испита из библиотечке
дјелатности у прољећном року пружена је стручна помоћ у виду обезбјеђивања стручне
литературе и пружена стручна помоћ при изради писмених радова или спремања
испита.

Остале активности
1. Израђен Годишњи извјештај о раду Матичне службе ЈУ НУБ Републике Српске за
2013. годину.
2. Израђен План рада Матичне службе ЈУ НУБ Републике Српске у 2014. години.
3. На Цетињу је одржан пети регионални састанак националних ISBN агенција, на
којем су поред домаћина Националне библиотеке Црне Горе „Ђурђе Црнојевић“ и
Међународне ISBN агенције, те ISBN агенције Републике Српске, присуствовале
колеге из националних агенција Србије, Словеније, Косова и Бугарске.
На састанку се говорило се о улози ISBN стандарда у развоју издаваштва и о односу
између ISBN агенција, библиотека и тржишта књига, али и о измјенама и допунама
доступног Приручника за израду ISBN-а, као и о ревизији Стандарда ISBN. Указано је
и на важност регулисања ISBN-а у националним Законима о издаваштву, накнадама
ISBN агенција и њиховим услугама и побољшању услуга за издаваче. Састанком је
предсједавала извршна директорица Међународне ISBN агенције, Стела Грифитс.
Марија Павловић је у име националне ISBN агенције Републике Српске поднијела
извјештај о раду наше агенције за протеклу годину.
4. Руководилац Матичне службе Татјана Дуновић је као предсједник Комисије за јавну
набавку информатичке опреме за матичне библиотеке у РС учествовала у раду ове
комисије.
5. Руководилац Матичне службе Татјана Дуновић је током 2014. године учествовала у
раду Комисије за израду упутства о кориштењу „Правилника о начину полагања
стручног испита“ и присуствовала састанку Подружнице библиотека бањолучке регије.
6. Комисија за ванредну – дјелимичну ревизију фонда униката ЈУ НУБ Републике
Српске, чији је члан била Татјана Дуновић, руководилац Матичне службе, извршила је
преглед дијела фонда униката ЈУ НУБ Републике Српске који је смјештен у магацину.
Након завршеног пописа књига приступило се сравњавању података према књизи
инвентара, а потом изради пописа књига, које се према различитим критеријумима
предлажу за отпис, као и изради записника и извјештаја. Управни одбор је прихватио
извјештај, записник и приједлог за отпис, те се након одлуке приступило отпису грађе
кроз књиге инвентара и електронске каталоге.
7. Као предсједник комисије за варедну ревизију Рефералне збирке магистарских
радова и докторских дисертација ЈУ НУБ Републике Српске Татјана Дуновић,
руководилац Матичне службе, сачинила је записник и извјештај о овој ревизији. Уз
записник и извјештај достављен је списак књига које се предлажу за отпис. Након
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одлуке Управног одбора, књиге су отписане кроз књиге инвентара и електронске
каталоге.
8. Током јула 2014. године у огранку Обилићево урађено је излучивање из фонда
дотрајале и застарјеле грађе. Руководилац Матичне службе Татјана Дуновић, пружила
је стручну помоћ у вези са пословима израде спискова грађе која се предлаже за отpис,
те радњи које ће се обавити за вријеме ревизије и послије завршене ревизије. Сачињен
је извјештај и записник, са списком грађе предложене за отпис, за ревизију у огранку
Обилићево. Извјештај, записник и списак грађе предложене за отпис предати су
директору и биће изложени Управном одбору на наредном састанку који је планиран за
јануар 2015. године.
9. У октобру 2014. године започели су послови у вези са припремом ревизије фонда
часописа, Одјељења периодике. До краја године завршен је попис инвентарних бројева
часописа и започети послови у вези са израдом листа приједлога за отпис.
Татјана Дуновић, руководилац Матичне службе учествовала је у овим пословима као
члан комисије.
10. Током фебруара 2014. године пренесен је и сложен цјелокупан фонд (књиге и
ситни документацијски материјал) обавезног примјерка који је стизао из Сарајева до
1990. године. Фонд су Славко Араповић, Радивоје Туцкешић и Сандро Глишић
пренијели из просторије 44 која се налази у подруму, у просторију 37, на првом спрату.
Фонд су слагале Нада Џепина, Александра Улетиловић, Ранка Тубић, Рајка
Мајсторовић и Татјана Дуновић.
11. У оквиру акције уноса „старог фонда“ у COBISS3, руководилац Матичне службе
Татјана Дуновић, током 2014. преузела је 245 књига са ИПО-а које су обрађене
(редиговани библиографски записи, унесена поља за смјештај грађе и инвентарисање,
налијепљене наљепнице) и враћене на ИПО. Карте књиге за ове књиге куцале су
колегице са ИПО-а.
12. У локалној COBISS бази података, пронађено је 406 записа са погрешним
индикатором за смјештај грађе. Током 2014. године урађена је редакција ових записа.
ВИБ РС ЦЕНТАР
Након успјешног формирања и спровођења аутономног jединственог библиотечкоинформационог система Републике Српске на програмско-информатичкој платформи
укљученог у регионалну библиотечко-информациону мрежу COBISS.NET, најважнија
активност у 2014. години, у оквиру Едукативног центра НУБРС и ВИБРС Центра, била
је укључивање првих 15 библиотека (матичне и високошколске) у систем COBISS.RS и
едукативни садржаји намијењени полазницима који се оспособљавају за рад у систему
COBISS3. На том плану спроведене су сљедеће најважније активности:
- У првој фази пројекта укључивања библиотека у систем COBISS.RS, све матичне
библиотеке у Републици Српској у 2014. години постале су пуноправне чланице
Система. У Систем су укључене: Народна библиотека Требиње, Народна библиотека
Добој, Народна библиотека „Филип Вишњић“ Бијељина, Матична библиотека Источно
Сарајево, Народна библиотека „Ћирило и Методије“ Приједор, Народна библиотека и
музејска збирка Зворник и Српска централна библиотека „Просвјета“ Фоча. Завршена
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је обука 17 библиотекара из матичних библиотека и библиотеке су почеле да раде у
властитој бази података у систему COBIB.RS.
- Потписани су уговори са осам високошколских библиотека о укључивању у систем
COBISS.RS. Завршена је обука девет библиотекара из поменутих библиотека и четири
библиотекара из ЈУ НУБ Републике Српске. Послови су у фази припреме и инсталације
база података за факултетске библиотеке.
- Потписан је уговор о укључивању библиотеке Андрићевог института из Вишеграда
у систем COBISS.RS. Послови су у фази припреме и инсталације праве базе података за
ту библиотеку.
- У 2014. години одржана су три курса за оспособљавање за рад у систему COBISS3, и
то:
- Курс „Употреба програмске опреме COBISS3/Преузимање записа и фонд“ (од 8. до
10. септембра) – курс је похађало 14 полазника (девет из факултетских библиотека и
пет из ЈУ НУБ Републике Српске);
- Курс „COBISS3/Каталогизација (почетни), од 15. до 19. септембра – курс је похађало
16 полазника из матичних библиотека;
- Два библиотекара из ЈУ НУБ РС похађали су курс „Употреба програмске опреме
COBISS3/Позајмица“ (тродневни курс одржан је у Подгорици од 8. до 10. децембра).
- Преведени су и прилагођени систему COBISS.RS сви сегменти портала Образовање,
- Донесен је Правилник о издавању лиценце за узајамну каталогизацију у систему
COBISS.RS (постављен на портал Образовање);
- На порталу Образовање регистровани су сви полазници курсева, полазницима су
додијељене одговарајуће привилегије за рад у систему COBISS3 (16 полазника Курса
COBISS3/Каталогизација, осим привилегије за преузимање записа, од ВИБРС Центра
добили су и дозволу А за креирање записа, а након обраде података у IZUM-у слиједи и
формална додјела лиценци за креирање записа са одговарајућим привилегијама за рад).
Тиме су послови на укључивању матичних библиотека окончани и библиотеке могу
радити у „правом окружењу“ у пуном капацитету (преузимати и креирати нове записе);
- Полазницима курсева из факултетских библиотека биће додијељене одговарајуће
привилегије за рад у Систему након инсталирања база података за те библиотеке.
Укључивање библиотека у систем COBISS.RS, подразумијевало је више припремних
радњи да би библиотеке могле практично почети да раде у Систему, као што су:
- припрема приједлога Уговора са библиотекама,
- прикупљање података о свакој појединој библиотеци (достављање овјереног и
скенираног прилога Подаци о библиотеци),
- прикупљање потребне документације (овјерене и скениране) за сваког полазника
курса,
- регистрацију полазника курсева на порталу Образовање, израду докумената: Захтјев
за корисничко име, Захтјев за добијање лиценце и др.
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- посјета појединим библиотекама на терену ради снимања стања фонда и израде
Записника о фонду (Приједор, Требиње),
- снимак стања фонда, те израда и потврђивање Записника о стању фонда за сваку
поједину библиотеку (документ од тридесетак страница),
- израда и програмска поставка свих локалних шифарника за сваку библиотеку,
- постављање бројача (нумератора) у сигнатурама и инвентарним књигама на
одређене дефинисане вриједности за сваку библиотеку,
- постављање овјерених електронских верзија уговора и прилога Подаци о библиотеци
на одговарајући директоријум у систему COBISS.RS i VIBRS,
- израда личне мапе корисника Система на порталу Образовање (и постављање на
одговарајући директоријум све документације сваког појединог корисника),
- пружање упутстава и одговора полазницима за рад у Систему (стални контакти
мејлом, телефоном, као и у Фејсбук групи под називом COBISS.RS),
- стални контакти на релацији IZUM–ВИБРС Центар,
- припрема разних врста докумената на захтјев IZUM-а (који укључују специфичности
система COBISS.RS),
- припрема, додјељивање и евиденција сигли додијељених библиотекама,
- вођење архиве корисничких имена и лиценци,
- припрема, организација и асистирање на одржаним курсевима,
- прикупљање захтјева за преглед 30 тестних записа за лиценцу и достављање осталим
члановима Комисије (за 16 полазника курса Каталогизација/Почетни), обавјештавање
кандидата о оцјени тестних записа, и др.
Остале активности и послови у оквиру Едукативног центра
ВИБРС Центра
- Припрема теме за предавања на стручном скупу „Библиотека, књига, информација“
(Јахорина, 24–25. април 2014);
- Припрема и одржавање Стручног библиотечког испита у мајско/јунском року 2014.
године (одржан је консултативни и инструктивни семинар од по пет дана, као и
практични и усмени дио испита);
- Одржане су инструкције за рад у систему COBISS.RS за библиотекаре у матичним
библиотекама у Требињу и Приједору;
- Рад у Комисији за стицање виших стручних звања у библиотечкој струци (припреме
документације, сједница Комисије, израда записника са сједница, као и приједлога
рјешења о стицању виших стручних звања);
- Писане и телефонске стручне инструкције и помоћ библиотекарима из свих
библиотека који су се обраћали Едукативном центру ЈУ НУБ Републике Српске током
2014. године;
- Текући, контакт послови у вези са COBISS системом (контакти са колегама у
Београду, Подгорици, Марибору) и др.
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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 у 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;
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– 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 приликом 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 извршилаца
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 2014. годину су сљедећи:
НАБАВКА
У току 2014. године за потребе наше библиотеке набављено је:
-

Куповина: 631
Обавезни примјерак: 1.875
Поклон: 2.292
Размјена: 5.021
Магистарски радови: 107
Докторске дисертације: 45
Књиге на сраним језицима 181

УКУПНО: 10.152 примјерака монографских публикација
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ДИСТРИБУЦИЈА ОБАВЕЗНОГ ПРИМЈЕРКА
Дистрибуирали смо обавезан примјерак сљедећим библиотекама:
-

Нови Сад: 685
Београд: 716
Бијељина: 695
Добој: 683
Приједор: 670
Источно Сарајево: 689
Фоча: 632
Требиње: 664
Зворник: 643

Од укупно достављена 8.702 обавезна примјерка за нашу библиотеку је издвојено 1.875
примјерака, 6.077 смо прослиједили другим библиотекама, а у процесу рада за друге
библиотеке издвојено је још 750 примјерака.
ПОКЛОНИ
Поклонили смо 3.713 монографских публикација.
Поред редовних послова који се односе на послове набавке и размјене у току ове
године обављали смо и сљедеће послове:
- Преузето 112 нових записа,
- Унос локацијских података за 180 примјерака,
- Унос старог фонда – 177 примјерака,
- Преусмјеравање фонда Правног центра, као и других одјељења кроз књиге
инвентара,
- Рад на ревизији фонда (Милијана Бојић),
- Рад на другим одјељењима (Милијана Бојић).
Физичка обрада публикација:
-

Печатирање књига: континуирано (укупно испечатирано 4.819 књига)
Куцање карти књига: 4.302
Списак отписаних књига са одјељења: 7.732
Број преусмјерених књига на друга одјељења: 303
Списак књига за књиговезницу: 289
Књиге за Дјечије одјељење (печатирање и лијепљење џепића): 204
Улагање обавезног примјерка за матичне библиотеке: 6.057
Укупно спаковано књига (поклон и обавезни примјерак): 6.749

УКУПНО: 6.077 примјеракa монографских публикација упаковано и дистрибуирано.
- ЈУ НУБ Републике Српске поклонила је 3.713 монографских публикација.
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Стручна обрада библиотечке грађе
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
доступна је посредством 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 ЈУ НУБ Републике Српске је
76.450 записа.
- Број обрађених монографских публикација за 2014. годину износи 10.516
примјерака, односно 9.355 наслова књига. Подаци укључују и CIP записе за које није
достављен обавезни примјерак.
- Аналитичком обрадом чланака у зборницима монографских публикација за 2014.
годину обухваћено је 26 чланка.
- Књиге инвентара за 2014. годину у припреми су за штампање посебно за свако
одјељење.
- Поред обраде библиотечке грађе, који им је приоритетан задатак, каталогизатори су
обављали и низ других послова у току 2014. године, што је утицало на укупан број
записа у локалној бази ЈУ НУБ Републике Српске.

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

БИБЛИОГРАФСКО-АРХЕОГРАФСКО ОДЈЕЉЕЊЕ
Кадрови:
Доктор наука ........................................

1 извршилац

Реализовано:
Приређен је четрнаести број текуће Библиографије Републике Српске за монографске
публикације штампане током 2013. на територији Републике Српске, а објављен у
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априлу 2014. У току је редактура петнаестог броја Библиографије Републике Српске за
грађу која је објављена у текућој години, а путем обавезног примјерка је достављена. У
сарадњи са IZUM-ом отклоњен је дио проблема у вези са исписом библиографије у
COBISS3 платформи.
Збирка Старе и ријетке књиге је током јула пресељена у адаптиран депо у коме је
омогућено стално мјерење влажности и температуре ваздуха. Измјерене вриједности
нису препоручиве, те је потребно овој грађи омогућити оптималну влажност и
температуру куповином одговарајућих уређаја.
На Свјетски дан књиге и ауторских права, а поводом Дана Библиотеке, 23. априла,
отворена је изложба Пјесник небом осијани посвећена дјелу Симеона
Милутиновића Сарајлије (а поводом двјестоте годишњице од објављивања његове
прве пјесме у Вуковој Пјеснарици). Како је годишњим планом за 2014. годину
предвиђено, Изложба је током године постављена у више наших градова и имала девет
поставки. Изложба Пјесник небом осијани учествовала је на манифестацијама:
Вишеградска стаза, Дјеца Гацка, дјеци Звечана и Вишњићеви дани. Остварена је
успјешна сарадња са Српским просвјетним и културним друштвом „Просвјета“, те су
поставке у Фочи, Гацку, Билећи и Бијељини плод те сарадње. Изложба је гостовала и у
Матичној библиотеци у Источном Сарајеву и у Народној библиотеци „Св. Ћирило и
Методије“ у Приједору. Предвиђено гостовање у Библиотеци у Градишци током маја,
одложено је због мајских поплава. Изложба је гостовала у Музеју књижевности и
позоришне умјетности БиХ у Сарајеву, у улици која носи пјесниково име, а у чијој
непосредној близини је пјесник и рођен. Овим поводом остварили смо сарадњу и са
Српском националном ревијом у броју 7 за 2014. објављивањем текста посвећеног
дјелу Симеона Милутиновића Сарајлије и самој изложби Висока мјера покољењима.
Објављена је и прва пјесникова персонална библиографија под називом
Библиографски опис дјела Симеона Милутиновића Сарајлије: 1814–2014 Јелене Јањић
(ЈУ НУБ Републике Српске, 2014). Рецензенти су Финка Пјевач (Библиотека Матице
српске) и Дејан Вукићевић (Народна библиотека Србије).
Остале активности:
– Учешће на симпозијуму Жена мушкарац у дјелу Бранка Ћопића у Грацу с приказом
прошлогодишњег зборника.
– Лектура 1.200 страница за два зборника о Андрићу и о Ћопићу.
– Учешће на деветнаестим Библиографским сусретима у спомен на др Георгија
Михаиловића у Инђији са радом Први уџбеници за српске школе у Босни и
Херцеговини.
– Учешће у раду стручног испита у библиотечкој дјелатности на предмету Основи
библиографије, те у Комисији за стицање виших звања у библиотечкој дјелатности
(Путем мејла и у раду тима за израду регистра и централног регистра културних
добара.).
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– Приређена изложба под називом Петар Кочић Бањалуци (Вања Шмуља и Јелена
Јањић).
ЗАВИЧАЈНО ОДЈЕЉЕЊЕ 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, гравура и ликовних материјала, историјске и рукописне грађе,
фотодокумената;
- прикупљење, обрада и чување библиотечких цјелина, легата, задужбина и поклона.
Кадрови:
ВСС ......................... 1 извршилац
Реализовано:
Организован је округли сто (предавање) о теми: Библиотеке цјелине и легати. Скупу су
присуствовала 22 библиотекара из 13 библиотека Републике Српске. Мапирани су
проблеми и договорена израда методског упутства за рад на овим збиркама које треба
да уради ЈУ НУБ Републике Српске.
У оквиру Скупа промовисано је Читалиште: научни часопис за теорију и праксу
библиотекарства.
– Сачињен је Нацрт правилника о поступку и пријему легата.
– Урађена је изложба Анатомија заборава која говори о страдању цивила за вријеме
НДХ и на територији НДХ. Урађена су два каталога, један вишејезични и један на
руском језику, као и документарни филм и сајт изложбе. Изложба је гостовала у
Источном Сарајеву и договорен је низ гостовања у 2015. Низ почиње у Дому Владике
Николаја у Лондону и за ту прилику ради се дужа верзија документарног филма који се
поново монтира и титлује на енглески језик.
– За рубрику с библиотечким садржајем у часопису Путеви укратко је приказано
завјештање академика проф. др Бранка Милановића. Планирано је у сваком броју
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Путева приказати по једну библиотечку цјелину или неки куриозитет из збирки овог
одјељења.
– Легат Душана Ј. Ђоновића пресељен је у другу просторију и пресложен, а том
приликом је издвојена и оштећена грађа која је послана у књиговезницу на
преповезивање. Настављено је са обрадом збирке и урађено свега 85 нових записа.
– (У току је акција уноса старог фонда са ИПО одјељења у електронски каталог, па се
не обрађује грађа из ових фондова; обрађено је 440 књига за ИПО.)
– Припремљена је изложба за отварање Камене куће.
– У вези са менторским радом и обуком Рајке Максимовић за рад са библиотекама
цјелинама пређена је физичка обрада (печатирање) књига и смјештање личних
библиотека према врстама грађе, језичким критеријумима и критеријуму струке (УДК)
с посебним освртом на специфичности личних библиотека у вези са смјештајем
колекција. Пређене су и све три варијанте Кетеровог броја: када се књига води на
аутора, када се води на наслов или када је у питању биографија, односно критика.
– Покренуто је питање УДК броја српске књижевности у БиХ.

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).
Кадрови:
Библиотекар ......................... 1 извршилац
Реализовано:
– укупно 437 регистрована издавача у ISBN агенцији РС,
– регистровано 12 нових издавача у 2014. години,
– додијељено 995 нових ISBN бројева.
Одјељење 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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Издавачи Републике Српске у 2014. години
– Укупно 452 регистрована издавача регистровано у ISBN Агенцији Републике
Српске,
– Регистровано 15 нових издавача у 2014. години,
– Израђено 1.034 CIP-а,
– Додијељено 884 нових ISBN бројева,
– Додијељена три ISMN броја,
– Израђено 70 бар-кодова.
ISMN Агенција има 14 регистрованих издавача, а два издавача су регистрована у 2014.
години.
У фебруару 2015. године из штампе ће изаћи Информативни билтен ISBN агенције
Републике Српске (бр. 15) и Адресар издавача Републике Српске.
Република Српска је добила нови, трећи префикс за издаваче: 978-99976.
Годишњи извештај о раду ISBN агенције Републике Српске послат је Међународној
ISBN агенцији у Лондону. Ажурирани су PIID фајлови са подацима о свим
регистрованим издавачима у Републици Српској и постављени су директно на сајт
међународне ISBN агенције.
ISBN агенција Републике Српске учествовала је у гласању за три директора Одбора
Међународне ISBN агенције; гласове су добили Maarit Huttenen из Финске, Miguel
Jimenez из Шпаније и Carol Riccalton из Европске заједнице.
Одржан је регионални ISBN састанак у Националној библиотеци Црне Горе „Ђурђе
Црнојевић“, коме су присуствовали: Стела Грифитс, извршни директор Међународне
ISBN агенције, домаћини из Црне Горе, представници националних агенција из Србије,
Словеније, Бугарске и са Косова. Испред ISBN агенције Републике Српске учествовале
су Татјана Дуновић и Марија Павловић. На семинару је било ријечи о ревизији ISBN-а
у оквиру ISO стандарда, на чему ће конзорцијум радити наредних неколико година
(добра вијест је да ISBN остаје 13-цифрени). Говорило се о PIID подацима о
издавачима, новом, побољшаном сајту Међународне агенције и о Е-књигама, што је од
нарочитог значаја у времену када се појављују захтјеви за каталогизацију и додјелу
ISBN-а за нове формате. Међународна ISBN агенција даје смјернице, али је
флексибилна и оставља националним агенцијама да одлуче о форматима којима ће се
додјељивати ISBN, али инсистирају на досљедности. Од огромног је значаја разговор са
колегама из региона и поређење искустава и начина рада националних агенција.
Говорило се, такође, о новим идентификаторима: ISTC (за текст), ISNI (за имена) и
ISBN-A за (Е-књиге, комбинован са DOI), чије би увођење у догледној будућности било
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веома корисно. Сљедећи регионални састанак ће се одржати у Софији, на позив
Бугарске ISBN агенције.
- Годишњи извјештај о раду ISMN агенције Републике Српске послат је Међународној
ISMN агенцији у Берлину.
Представник ISBN агенције Марија Павловић учествовала је у организацији и
реализацији представљања Републике Српске на 11. Међународном сајму књига у
Солуну (8–11. маj 2014. године).
УНИВЕРЗИТЕТСКА ЈЕДИНИЦА
У оквиру Универзитетске јединице дјелују:
– Реферално одјељење,
– Одјељење периодике са читаоницом,
– Одјељење студијских читаоница,
– Одјељење страних читаоница.

Кадрови:
Доктор наука ................................ 1 извршилац
Магистар .............................. 2 извршиоца
Висока стручна спрема ...... 8 извршилаца
Виша стручна спрема ......... 1 извршилац
Средња стручна спрема ...... 3 извршиоца

РЕФЕРАЛНО ОДЈЕЉЕЊЕ
У оквиру Рефералног одјељења дјелују:
‒ Научноинформациони центар са DOI агенцијом (енгл. Digital Object Identifier)
Републике Српске,
‒ Рачунарско-програмерски центар,
‒ Центар за дигитализацију,
‒ Одјељење за међубиблиотечку позајмицу.
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Реализовано:
У Студијске читаонице Народне и универзитетске библиотеке Републике Српске
учлањенo je 1.300 читалаца. Услуге Научне читаонице користилo je 16 научних
радника. За научни и стручни рад кориштено је 6.377 књига. Библиотекари
информатори извршили су 1.771 тематско претраживање електронског и лисног
каталога, затим узајамне базе каталошко-библиографских података, те дигиталних
колекција књига и периодике доступне Библиотеци.
Због недостатка простора у магацину Фонда униката учињена су одређена
помјерања да би се добио додатни простор за складиштење књига.
Извршен је попис књига у магацину Фонда униката (Формат III).
Настављена је сарадња са установама и институцијама из Србије. Резултат ове
сарадње је обогаћивање фонда научним и стручним дјелима.
Библиотеку је, као и претходних година, посјетило више група студената са
Филолошког и Филозофског факултета из Бање Луке које су упознате са типовима
наше дјелатности, постојећим одјељењима, основним претраживачким принципима и
могућностима приступа библиотечким базама података. Будући да је у оквирима
изборних предмета на Филолошком факултету посебна наставна област самостални
истраживачки рад, студенти су упознати са основним елементима овога рада у
библиотеци. (Данка)
DOI АГЕНЦИЈА
– Додијељено више од 3.000 DOI бројева
– Повезано са CrossRef.org – 1.011
– на сајту постављено око 2.000 чланака

НАУЧНОИНФОРМАЦИОНИ ЦЕНТАР
– Израда пројекта „Унапређење смјештаја, чувања и заштите књижног фонда“, који
има за циљ да кроз обједињење више компоненти превазиђе проблеме и побољша
постојеће лоше стање смјештаја, чувања и заштите књижног фонда у магацинском
простору Народне

и

универзиетске

библиотеке

Републике

Српске,

његовим

смјештањем у компакт-полице. Пројекат је Министарство цивилних послова БиХ
оцијенило као позитиван и за његово спровођење додијељена су средства из гранта
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„Суфинансирање пројеката институција културе у Босни и Херцеговини“ за 2014.
годину;
– Примјена прве фазе пројекта „Изучавањем историје до помирења“, која се односила
на коректуру друге књиге Владимира Дедијера „Сарајево 1914“;
– У сарадњи са Рачунарско-програмерским центром, Научноинформациони центар у
2014. години радио је на изради новог сајта Библиотеке, при чему је задатак овог
центра био уредничког карактера. Наиме, Рачунарско-програмерски центар радио је на
развоју портала, а Научноинформациони центар био је задужен за богаство и квалитет
садржаја сајта.

ОСТАЛИ ПОСЛОВИ
У оквиру осталих послова, Научноинформациони центар радио је на:
– Пресигнирању, односно преусмјеравању цјелокупног фонда Правног центра (који је
престао да ради), на друга одјељења Библиотеке;
– Пружању услуга, давању на кориштење и проналажењу информација у вези са
„Службеним гласником Републике Српске“ и „Службеним гласником БиХ“;
– Развоју библиотекарства Републике Српске, активним учешћем у својству предавача на
семинару „Индувидуални и групни рад у школској библиотеци“. Овај семинар, коме је
присуствовао велики број школских библиотекара из
цијеле Републике Српске, одржан је у организацији Филолошког факултета у Београду,
Андрићевог института и ЈУ НУБ Републике Српске.

РАЧУНАРСКО-ПРОГРАМЕРСКИ ЦЕНТАР
Кратак преглед послова и радних задатака који су обављени у току 2014. године
Извршене су сљедеће интервенције:
- направљено 12 сигурносних копија свих осам сервера ЈУ НУБ Републике Српске,
- реинсталиран систем и пресељен сервис за додјелу DOI бројева на другу машину
због сигурности и преоптерећења постојећег система,
- скенирање и обрада велике количине материјала за изложбе „Анатомија заборава“,
пројекат „Изучавањем историје до помирења“, пројекат „Лирски, хумористички и
сатирички свијет Бранка Ћопића“ и потребе Виртуелне библиотеке Републике Српске
(COBISS),
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- извршене 32 реинсталације система,
- извршен велики број интервенција техничке подршке запосленима у библиотеци и
корисницма библиотечких услуга (најчешће проблеми са штампањем, кориштењем MS
Office пакета, електронском поштом и бежичном интернет мрежом због
преоптерећења),
- објављене 73 вијести и обавјештења на сајту библиотеке, Фејсбук и Твитер
друштвеним мрежама,
- креиран нови Јутјуб налог за ЈУ НУБ Републике Српске јер стари није било могуће
администрирати и пресељени су сви видео-материјали са старог налога на нови, додато
је још неколико видео-клипова са интернета и постављени су материјали са изложбе
„Анатомија заборава“,
- креиран је и конфигурисан домен и хост за изложбу „Анатомија заборава“
(anatomijazaborava.nub.rs),
- реализовано је идејно рјешење Милана Шљокавице за сајт „Анатомија заборава“, а
касније је реализовано идејно рјешење Драгослава Илића,
- постављени садржаји на сајт за изложбу „Анатомија заборава“ и преводи на пет
језика,
- завршен финансијски извјештај за пројекат Access IT Plus (повратна информација од
носилаца пројакта консулатантске куће MDR Partners Group још није добијена),
- постављене све верзије часопица Пуетви на веб:
http://www.joomag.com/en/newsstand/14-15/0275280001406119442,
- извршена замјена покварене мрежне опреме у канцеларији 12,
- постављање 14 рачунара и развлачење жичане мреже у сали 29 за потребе курса
COBISS (два пута),
- урађен већи број плаката за дешавања у библиотеци,
- урађен већи број припрема за пројекције филмова у сали 29 и Руском центру,
- урађен већи број техничких припрема озвучења за разна дешавања која су се
одвијала у сали 29, холу и Руском центру,
- урађени DOI бројеви за више часописа,
- отклоњен већи број кварова на рачунарима запослених (због дотрајалости),
- извршено више пребацивања рачунара и намјештаја са једне локације на другу због
премјештања запослених,
- направљен већи број копија дискова са материјалима за изложбе,
- извезена Winisis база периодике на веб 12 пута,
- извршен преглед снимaка са видео-надзора, проналажење, копирање и конвертовање
снимака за слање у полицију (два пута, због крађа),
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- извршена техничка помоћ приликом прикључења Дјечијег позоришта Републике
Српске на Сарнет мрежу преко инфраструктуре ЈУ НУБ Републике Српске и
Привредне коморе Републике Српске приликом прикључења на оптички интернет,
- више пута отклањан проблем са видео-конференцијском опремом у Обилићеву,
настао због честих измјена пакета услуга од Мтел-а.
- урађено идејно рјешење и реализација дизајна новог сајта ЈУ НУБ РС,
- извршено постављање садржаја на нови сајт ЈУ НУБ РС и пренос сервиса са старог
сајта (пресељене вијести са старог сајта од 2006. до 2015. и извршена надоградња
претраживача за Winisis базе да би биле претраживе и са новог система),
- извршен пренос поште на нови систем због пресељења сајта, јер оперативни систем
на постојећем серверу није испуњавао системске услове за CMS.

МЕЂУБИБЛИОТЕЧКА ПОЗАЈМИЦА
У протеклој 2014. години у оквиру међубиоблиотечке позајмице настављена је
успјешна сарадња са низом библиотека у региону са којима се сарађивало у
претходним годинама, а новина је сарадња са сљедећим библиотекама у иностранству:
- Италија:
- Università degli studi di Sassari – Biblioteca di Architettura „Fernando Clemente“,
Алгеро, Сардинија,
- Biblioteca della Scuola Politecnica sezione di Architettura, Ђенова,
- La Triennale di Milano, Милано.
- Њемачка:
- Goethe-Universität Frankfurt am Main, Франкфурт,
- Deutsche Nationalbibliothek, Франкфурт,
- Universitätsbibliothek Duisburg-Essen, Есен,
- Bayerische Staatsbibliothek, Минхен,
- Universität Heidelberg, Хајделберг.
- Швајцарска: Université de Genève, Женева.
- Француска: Bibliothèque de l’Institut national d'histoire de l'art (INHA), Париз.
Преписка са корисницима и колегама са међубиблиотечке позајмице обавља се
искључиво електронским путем, и на годишњем нивоу износи у просјеку око 700
примљених и око 750 послатих мејлова.
Укупан број послатих захтјева за МБП у земљи и иностранству за 2014. годину је
349 захтјева, а реализованих 328 захтјева за позајмицу. Укупан број примљених
захтјева из земље и иностранства је 73, а од тога је реализовано 67 захтјева.
Распоређено према послатим и примљеним захтјевима из земље и иностранства,
међубиблиотечка позајмица за 2014. годину изгледа овако:
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У
ЗЕМЉИ

Број приспјелих захтјева

71

Број реализованих захтјева

65

Број упућених захтјева
ДРУГИМ
БИБЛИОТЕКАМА Број реализованих захтјева

112

ИЗ ДРУГИХ
БИБЛИОТЕКА

ИЗ ДРУГИХ
БИБЛИОТЕКА

107

Број приспјелих захтјева

2

Број реализованих захтјева

2

У
Број упућених захтјева
ИНОСТРАНСТВУ ДРУГИМ
БИБЛИОТЕКАМА Број реализованих захтјева

237
221

ОДЈЕЉЕЊЕ ПЕРИОДИКЕ СА ЧИТАОНИЦАМА
Набавка периодичних публикација:
–
–
–
–

обавезним примјерком Републике Српске: 127 наслова, 2.416 примјерака
размјеном (Београд): 445 наслова, 678 примјерака
куповином: 13 наслова, 2.135 примјерака
поклоном: 70 наслова, 145 примјерака

Укупно набављено: 655 наслова, 5.374 примјерка
Пријем и дистрибуција обавезног примјерка:
– примљено: 127 наслова, 9.879 примјерaка
– за библиотеку остављено: 2.416 примјерака
– запаковано за дистрибуцију: 7.463 примјерака

Обрада периодичних публикација:
– инвентарисано: 764 наслова
– каталогизовано: 24 нова наслова
Укупан број обрађених периодичних публикација у електронском каталогу: 3.582
– аналитичка обрада часописа: 40 наслова, 1.061 чланак
– УДК класификација: 55 наслова, 1.178 чланака
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Укупан број чланака обрађених у COBISS-y: 5.831 чланак
Укупно кориштено: 1.038 наслова, 35.395 бројева
Кориштење дигиталних колекција:
– корисника: 4
– дигитални часописи: 4 наслова, 8 бројева
Уређење, припрема и издавање ретроспективне библиографије периодике
– Издавачка продукција периодике Републике Српске: 127 наслова часописа и новина
који су достављени путем обавезног примјерка.
Припрема ретроспективних библиографија чланака
– објављена Библиографија чланака часописа радови – Филозофски факултет: 448
библиографских јединица
Отпис периодичних публикација:
– 28 наслова, 81 годиште, 831 примјерак
(дупликати и некомплети часописа)
Ревизија:
– Дјелимична ревизија фонда периодике коју чине серијске публикације – часописи
2.135 наслова + 65 наслова часописа 19 в.
- Одјељењу је достављено 12.837 примјерака часописа и новина. Од тога су
5.374 примјерка остављена за ЈУ НУБ Републике Српске,
- За обавезни примјерак припремане су потврде;
- Припремљени су спискови за дистрибуцију;
- Читаоницу периодике користило је 667 читалаца, кориштено је 368 наслова,
односно, 953 броја часописа и 670 наслова, односно 34.442 броја новина, једнократно је
учлањено 36 корисника;

- За потребе корисника претраживани су каталози других библиотека и електронске
базе са подацима из серијских публикација, као и електронска издања часописа;
- Завршен је попис часописа из фонда периодике;
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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.

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,
– културно-просвјетна дјелатност (промоције, изложбе, трибине, књижевне вечери).

Напомена: Поред обављања текућих послова, активности страних читаоница су дате у
Прегледу дешавања у ЈУ НУБ Републике Српске за 2014. 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 друго.
Кадрови:
Магистар ............... 1 извршилац
ВСС ....................... 4 извршиоца
ВШС ...................... 3 извршиоца
ССС ...................... 2 извршиоца

ИНФОРМАТИВНО-ПОЗАЈМНО ОДЈЕЉЕЊЕ
Реализовано:
- Уписано 3.614 корисника;
- Сви уписани корисници уведени у индекс корисника;
- Издато 62.115 књига корисницима на посудбу;
- Услужено 37.070 корисника;
- Систематски се приступило уносу старог фонда у COBISS систем, при чему је
издвојена и унесена у систем 6.061 књига;
- Примљена 2.961 књига;
- Откуцано 2.249 нових карти за књиге којима су биле попуњене карте књиге;
- На коричење издвојена 491 књига;
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- Позивани корисници који дугују књиге и послано 350 писмених опомена;
- Поводом обиљежавања Дана града, 26. априла, у акцији бесплатног уписа, уписано
1.197 нових корисника;
- Вођена дневна и мјесечна статистика на прописаним обрасцима;
- Израђивани информативни плакати којима се читаоцима препоручују нова издања,
као и добитници престижних награда из књижевности;
- Након реконструкције приручног магацина и издвајања дотрајале и неупотребљиве
грађе, неактуелних наслова, као и невраћених књига до 2010. године, приступило се
отпису књига кроз абецедни каталог;
- Штампане и постављене све нове ознаке у приручном магацину;
- Након монтирања нових полица почела реконструкција фонда (помјерање књига,
издвајање дотрајале и неактуелне грађе која је измјештена у приручни магацин,
постављање нових ознака и издвајање неких књига за пресигнирање);
- Пописиване и штампане нове ознаке за фонд;
- Након завршене обуке за COBISS/Fond и инсталирања програма на Информативнопозајмно одјељење, почело се са уносом локацијских података, при чему је на одјељење
унесено 665 књига са локацијским подацима и одштампано 1.119 нових вињета које су
биле оштећене или избрисане;
- Штампане су и нове вињете за Дјечије одјељење и Одјељење Старчевица;
- Због престанка рада Одјељења Обилићево, у периоду од маја до краја августа,
радило се са корисницима тог одјељења;
- Свакодневно слагање и уређивање фонда, пружање информација, помоћ при одабиру
литературе и тражење књига за семинарске, матурске и дипломске радове;
- Прегледане поклоњене књиге и прављена селекција за слање на одјељења
Обилићево и Старчевица;
- Организоване посјете ученика основних и средњих школа са подручја Бање Луке,
Приједора, Челинца, Котор Вароша, као и за студенте Универзитета у Бањој Луци с
циљем њиховог упознавања са радом и понудом Информативно-позајмног одјељења;
- У сарадњи са организацијом Здраво да сте, а у оквиру пројекта едукације дјеце
основних школа приградског подручја, организоване посјете ученика из Бистрице,
Поткозарја и Стричића;
- Редовно ажурирање и уређивање Фејсбук странице са свим информацијама и
обавјештењима о новим књигама и дешавањима у библиотеци;
- Настављена сарадња са писаним и електронским медијима.
ДЈЕЧИЈА БИБЛИОТЕКА БОРИК
Реализовано:
Издавање књига, уписи и информације за дјецу и одрасле.
Дјечија библиотека Борик је у оквиру текућих послова планираних за 2014. годину
реализовала наведене активности кроз упис и евиденцију 786 корисника.
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Имали смо више од 8.267 посjетилаца у издаваоници, и више од 2.875
евидентираних посјетилаца у читаоници (укупно 11.142). Број прочитаних књига је
10.854. Свим посјетиоцима пружене су информације о нашим услугама и програмима и
упућени су у рад и активности Дјечије библиотеке Борик. Проведене су и двије aкције
бесплатних уписа (Читајмо заједно и Дан града Бањалуке). Сви послови са
корисницима који се тичу издавања књига и других активности уредно су
евидентирани кроз дневну и мјесечну статистику.
Стручна помоћ при изради научних и стручних радова
Осим дјеце, корисници наше читаонице су и студенти учитељског факултета,
педагози, дјечји психолози и просвјетни радници који су код нас тражили помоћ при
изради семинарских и дипломских радова, припрема за часове, кориштење уџбеника за
основну школу и слично. Дјеци смо помагали у изради тема, реферата и паноа. Осим
свакодневног пружања услуга и информација, те упућивања на одговарајуће уџбенике
и литературу, информатори су обрадили и 68 тема.
Одржавање фондова
Одржавање фондова је подразумијевало сљедеће послове који су се одвијали готово
свакодневно: слагање, улагање, лијепљење, припрема и израда списка за коричење,
израда дупликата карти књиге за оштећене и изгубљене по потреби, лијепљење
оштећених вињета, одвајање књига за отпис и опомене корисника за кашњење
(телефоном и поштом). Израда спискова за пристигле нове наслове и куцање карти
књиге. Куцање спискова поклоњених књига и куцање спискова за приједлоге нових
наслова. Припрема спискова за изгубљене књиге и добијене као замјена. Припрема и
израда пописа невраћених (до 2010. године) и дотрајалих наслова (315 књига).
Одржавање и уређивање (сликовнице и играчке) дјечје играонице у којој су током
године биле организоване радионице италијанског и француског језика, као и
радионице за предшколски узраст. Набавка часописа за родитеље у читаоници за
родитеље. Што се тиче обогаћивања фонда преузели смо 274 нове књиге (од којих су
192 за издаваоницу и 82 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 ЈУ НУБ Републике Српске би било најбоље да се обрате, те и објашњења на
који начин могу претраживати библиотечке фондове. Такође, информисање и
претраживање фонда и интернета у вези са приједлозима нових наслова.
Препорука корисних линкова, контрола и помоћ при кориштењу интернет услуга
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С обзиром на то да су наши чланови врло активни у кориштењу интернет клуба у
простору читаонице ова врста услуга је често кориштена у свакодневном раду. Укупни
број корисника интернета у 2014. години износио је 1.045. Информатори су надзирали
рад дјеце на интернету, препоручивали корисне линкове и давали инструкције за
кориштење 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 много активности.
Организоване су бројне посјете вртића и школа, и то: ОШ „Бранко Ћопић“, ОШ „Иво
Андрић“, ОШ „Вук Стефановић Караџић“; посјете вртића: „Чаролија“, „Школигрица“,
„Mаслачак“, „Весели облачић“, „Лептирић“ и „Aнглиа“. Организоване посјете
штићеника дјечјег дома „Рада Врањешевић“ у оквиру „Клуба читалаца“ су се одвијале
континуирано сваких 15 дана. Током љетног распуста редовно су организоване
пројекције филмова за дјецу (неки су снимљени по чувеним књигама). Током 2014.
године Дјечија библиотека Борик је организовала бројне едукативне и креативне
програме, забавна дружења, промоције књига и дружење са писцима, наводимо их
хронолошки:
- 26. април, дан бесплатног уписа у Дјечију библиотеку поводом Дана града,
- 10. јун, завршно вече креативних радионица и забава за дјецу,
- јул, пројекција филма „Грозан ја“,
- 11. јул, пројекција филма „Рио“,
- 18. јул, пројекција филма „Звончица и тајна крила“,
- 25. јул, пројекција филма „Гром“,
- август, пројекција филма „Храбра Мерида“,
- 8. август, пројекција филма „Златокоса“,
- 15. август, пројекција филма „Коралина“,
- 22. август, пројекција филма „Рио 2“,
- 29. август, пројекција филма „Чудесна шума“,
- 26. септембар, Дан европских језика, радионица француског језика,
- октобар, дружење са дјечјим писцем Петром Ђаковићем,
- октобар, дружење са књижевницом Александром Чворовић (поводом награде
„Станко Ракита”),
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- 26. децембар, приредба дјеце креативних радионица, маскенбал и прослава Нове
године.
Креативне радионице организоване су у дјечјој библиотеци током 2014. године у два
циклуса, и то од фебруара до краја маја и од почетка октобра до краја децембра:
ШКОЛА БОНТОНА – одржавала се у првој половини године, дјеца су учила основе
лијепог понашања. Водитељ школе је Милијана Бојић.
САВЈЕТОВАЛИШТЕ ЗА ТИНЕЈЏЕРЕ – за основце узраста 12 до 15 година.
Разговори са педагогом Јеленом Јокић о проблемима, учењу, пријатељству,
родитељима, љубави итд. Одржава се понедјељком од 19.00 до 20.00 часова у простору
читаонице.
(за чланове дјечје библиотеке ова радионица је бесплатна).
МАЛА ШКОЛА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА – за дјецу предшколског узраста (од пет до
седам година), која се одржава понедељком од 18.00 до 19.00 часова у простору
читаонице. Водитељ школе је Јелена Јокић.
РАДИOНИЦА РУКОТВОРИНА – сликање на стаклу, прављење накита, честитки,
фигурица итд. Под будним оком искусне водитељице Марије Павловић. Одржава се
уторком од 19.00 до 20.00 часова у простору читаонице.
КРЕАТИВНО ПИСАЊЕ – за сву дјецу која имају дар за писање пјесама, прича, бајки
итд. Ово је могућност да усаврше свој таленат у сарадњи са књижевницом
Александром Чворовић. Одржава се сриједом од 19.00 до 20.00 часова у простору
читаонице.
ДРАМСКА РАДИОНИЦА – за дјецу која посједују таленат за глуму и желе да га
усаврше. Под будним оком искусне водитељице Тање Милетић. Одржава се четвртком
од 19.00 до 20.00 часова у простору читаонице.
ЗАНИМЉИВА ГЕОГРАФИЈА – упознавање дјеце са нашом планетом, разноликим
земљама, културама и обичајима; увођење дјеце у свијет географских карата и глобуса
кроз игру, забаву, квизове и интерактивни приступ. Водитељ радионице је Берислав
Благојевић. Одржава се петком од 19.00 до 20.00 часова у простору читаонице.
РАДИОНИЦА ЗА ДЈЕЦУ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА – забавне радионице за
дјецу од три године до шест година на којима се играју, уче корисне ствари, цртају,
друже итд. Водитељ је Милица Вуковић. Одржава се петком од 18.00 до 19.00 часова у
простору играонице.
(за чланове дјечје библиотеке ова радионица је бесплатна)
ШКОЛА СЛИКАЊА – основе цртања и сликања дјеца уче од академског сликара
Николе Чворовића. Одржава се суботом од 13.00 до 14.00 часова у простору читаонице.
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Поред наведених радионица, које сами организујемо у нашем простору је
гостовала радионица:
Курс француског језика за предшколски узраст (у сарадњи са Француским културним
центром)
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: радионица о жељама, сарадња са наставницима, разумијевање са
родитељима, социјализација предшколаца итд.

ОДЈЕЉЕЊЕ СТАРЧЕВИЦА
- 337 корисника,
- 9.958 посјетилац,
- 3.430 посијетилаца у читаоницама,
- 9.865 издане књиге,
- број корисника интернета је 3.614,
- фонд је обогаћен са 482 новe књигe.

Радионце које су реализоване у 2014. години:
- КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА (Прављење накита, честитки, фигура итд. Одржава се
суботом од 9.00 до 10.00 часова. Водитељица је Александра Стошић.)
- ШКОЛА ШАХА „МАЛА РОКАДА“ (Одржава се током читаве године суботом од
10.00 до 13.00 часова. Дјеца су подијељена у млађу и старију групу, а са дјецом ради
Никола Лакић.)
ОДЈЕЉЕЊЕ ОБИЛИЋЕВО
Реализовано:
У Одјељењу Обилићево у 2014. години остварено је сљедеће:
Један од најзначајнијих послова који је обављен је ванредна ревизија комплетног
књижног фонда од априла до септембра, када одјељење није радило са корисницима.
Преостало вријеме прије поновног отварања одјељења искориштено је за дотјеривање
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полица, тј. штампање и постављање словних ознака на полицама, ознаке група и инфо
ознака за лакше сналажење корисника у фонду. Урађен је и плакат са информацијама о
поновном отварању одјељења и послије штампања постављен на неколико мјеста у
околини библиотеке. Сва обавјештења у вези са радом одјељења постављена су и на
нашу Фејсбук страницу. Одјељење је поново почело да ради са корисницима од 1.
септембра 2014. године.
- уписан је 331 читалац;
- обрађенa су у систему COBISS 333 нова наслова и 256 наслова из старог фонда;
- имали смо 2.560 посјетилаца и прочитано је 2.988 наслова;
- читаоницу је користило 282 корисника;
- набављен је значајан број нових наслова, посебно из лијепе књижевности –
белетристике, као и одређени број стручних наслова из друштвених и природних наука,
- истражен и припремљен значајан број наслова и литературе за реферате и
семинарске радове ученика и студената;
- културно-просвјетне активности су одржаване у прва три мјесеца ове године, након
чега су неке од њих наставиле да раде у другом одјељењу, усљед недостатка, тј.
реконструкције простора;
- упознавање читалаца са правилима кориштења библиотеке;
- помоћ и упутства читаоцима о кориштењу, претраживању лисног и електронског
каталога;
- редовно одржавање књижног фонда;
- пријем и улагање нових наслова;
- редовна дневна и мјесечна статистика;
- одабир и припрема књига за књиговезницу, одржавање вињета на књигама;
- праћење издавачке дјелатности и рада издавачких кућа због набавке нових наслова;
- опомене читаоцима који нису вратили књиге;
- набавка дневне штампе;
- куцање карте књиге;
- израда спискова за све пристигле нове наслове, као и за поклоњене књиге и спискови
отписаних књига;
- припремљене су и укоричене 63 књиге.
Редовне посјете Дому пензионера сваки мјесец су обављене и у вријеме када одјељење
није радило са корисницима.

ТЕХНИЧКА СЛУЖБА
Текући послови:
– обављање разноврсних занатских послова;
– послови спровођења противпожарне заштите;
– чување и одржавање књижних фондова;
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– одржавање депоа и магацина;
– портирски послови, послови физичког обезбјеђења објекта;
– курирски и гардероберски послови, послови телефонисте на централи, послужења
итд.
Кадрови:
КВ ............................ 1 извршилац
ССС ......................... 4 извршиоца
ПК ......................... 2 извршиоца
НК ......................... 2 извршиоца

ПРОЈЕКТИ
Текући пројекти
Наставак активног учешћа на пројектима:
1) Пројекат „Лирски, хумористички и сатирички свијет Бранка Ћопића“ (2011–2016)
Пројекат се реализује у сарадњи са Одсјеком за славистику Универзитета „Карл
Франц“ у Грацу,
2) Пројекат „Историјом до помирења – 100 година од Првог свјетског рата“
финансиран од Европске уније (2014–2105),
3) Пројекат Future Library Unconference (Фондација Бил и Мелинда Гејтс).
Реализовани пројекти
1) Владо Милошевић – музички визионар, дигитализација заоставштине академика
Владе Милошевића; Пројекат финансирало Министарство цивилних послова Босне и
Херцеговине,
2) Изложба „Анатомија заборава” у оквиру Шесте међународне конференције о
Јасеновцу. За израду изложбе кориштена је грађа: Музеја жртава геноцида из Београда,
Музеја револуције на Мраковици, Музеја Козаре из Приједора, Музеја Републике
Српске, Архива Републике Српске, Српског националног друштва Пребиловци из
Београда, Удружења потомака и поштовалаца жртава комплекса логора смрти НДХ
Госпић–Јадовно–Паг из Бање Луке, Градског удружења бивших логораша Другог
свјетског рата и њихових потомака из Бање Луке и Народне библиотеке Србије из
Београда.
Изложбу прати каталог на српском, енглеском, њемачком, француском и руском језику.
Поред каталога урађен је и документарни филм „Култура сјећања“ који приказује
интервјуе са преживјелим логорашима који су као дјеца били заробљени у логорима
НДХ. Урађен је и сајт http://anatomijazaborava.nub.rs који је преведен на четири језика.
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3) Изложба „Српска књижевност у Првом светском рату” поводом 100 година од
почетка Првог свјетског рата (реализована у сарадњи са Народном библиотеком
Србије, Београд),
4) У сарадњи са Народном библиотеком Србије приређена је поставка изложбе „Српска
књижевност у Првом светском рату” поводом 100 година од почетка Првог свјетског
рата и завршетка пројекта „Еуропеана збирке 1914–1918: сећање на Први светски рат“.
Поред штампе изложбених плаката и мешева, ЈУ НУБ РС је и суиздавач изложбеног
каталога. Током поставке изложбу је посјетило више средњих школа из Бање Луке,
5) Заштита културне баштине путем дигитализације (Пројекат финансирало
Министарство цивилних послова БиХ).

СТРУЧНИ И НАУЧНИ СКУПОВИ, КОНФЕРЕНЦИЈЕ, ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ,
СЕМИНАРИ, КУРСЕВИ
– Стручни скуп библиотекара Републике Српске, Јахорина,
– Учешће на Вишеградској стази, Вишеград,
– Годишња конференција ISBN агенција, Цетиње,
– Стручни библиотечки испити, Бањалука,
– Годишњи скуп библиографа, Инђија (Србија),
– Научни скуп у оквиру пројекта „Лирски, хумористички и сатирички свијет Бранка
Ћопића“, Грац,
– Конференцији Future Library Unconference 2014. у организацији Фондације Бил и
Мелинда Гејтс, Атина,
– Курсеви COBISS3 каталогизација и COBISS3 фонд, Бања Лука,
– Годишња конференција Хрватског књижничарског друштва (Сплит),
– Међународна конференција славистичких друштава „Славица“ (Нитра, Република
Словачка),
– Дани српске културе (Будимпешта),
– Индивидуални и групни рад у школској библиотеци (Андрићград),
– Квалитетно и бесплатно образовање за све, предавање Весне Вуксан из
Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“, Београд (Бања Лука),
– Употреба УДК таблица и примјена УДК бројева и предметних одредница, дискусија,
Бранкица Ресан и Илинка Смиљанић из Народне библиотеке Србије, Београд (Бања
Лука),
– Радионица „Мултимедија као креација“, Гете институт (Загреб),
– COBISS конференција (Марибор).
–
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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 – енгл. Digital Object
Identifier).

МЕЂУНАРОДНИ САЈМОВИ КЊИГА
‒ 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,
– 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,
– Хрватско књижничарско друштво,
– Српски културнодокументациони центар, Будимпешта,
– Библиотека града Београда,
– Балканолошки институт, Београд,
- Università degli studi di Sassari – Biblioteca di Architettura „Fernando Clemente“,
Алгеро, Сардинија,
- Biblioteca della Scuola Politecnica sezione di Architettura, Ђенова,
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-

La Triennale di Milano, Милано.
Goethe-Universität Frankfurt am Main, Франкфурт,
Deutsche Nationalbibliothek, Франкфурт,
Universitätsbibliothek Duisburg-Essen, Есен,
Bayerische Staatsbibliothek, Минхен,
Universität Heidelberg, Хајделберг,
Université de Genève, Женева,
Bibliothèque de l’Institut national d'histoire de l'art (INHA), Париз.

ИЗДАВАЧКА ДЈЕЛАТНОСТ
1. ПАНДУРЕВИЋ, Јеленка
Кратка истприја писма, коиге и библиптека / Јеленка Пандуревић, Маја Анђелкпвић. - Баоа
Лука : Филплпшки факултет : Нарпдна и универзитетска библиптека Републике Српске, 2014. 285 стр. ; 23 cm
Библипграфија: стр. 246-252. - Регистри.
ISBN 978-99938-30-77-1 (НУБ РС)
003(091)(075.8)
091/096(091)(075.8)
027(091)(075.8)
COBISS.RS-ID 4699928

2. ШМУЛЯ, Ваня, 1981Анатомия забытья / Ваня Шмуля, Споменка Кузманович, Любица Милекич ; перевод
на русский язык Ранка Спасоевич. - Бања Лука =Баня-Лука : Народна и универзитетска
библиотека Републике Српске =Национальная и университетская библиотека
Республики Сербской, 2014 (Бања Лука : Графид). - 95 стр. : фотогр. ; 29 цм
Тираж 100.
ISBN 978-99938-30-76-4
94(100)"1939/1945"(083.824)
343.4:94(100)"1939/1945"
343.8:94(100)"1939/1945"
COBISS.RS-ID 4546328
3. БАЊА Лука : знамените жене у историји града / [ауторски тим Биљана Панић
Бабић ... [и др.]]. - Бања Лука : Народна и универзитетска библиотека Републике
Српске, 2014 (Бања Лука : Арт принт). - 222 стр. : фотогр. ; 21 cm. - (Библотека
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Монографије)
Тираж 150. - Ауторски тим пројекта: стр. 210. - Библиографија: стр. 195-209. - Резимеи
на више језика. - Регистар.
ISBN 978-99938-30-75-7
929-055.2(497.6 Бања Лука)"1494/1945"
COBISS.RS-ID 4529688

4. КОВ Богдановић, Нада, 1954Српска књижевност у Првом светском рату : каталог изложбе = Serbian Literature in the
First World War : catalogue of the exhibition / [ауторке изложбе и каталога Нада МирковБогдановић, Милена Ђорђијевић ; превод на енглески језик Драган Пурешић]. - [2.
изд.]. - Београд : Народна библиотека Србије ; Бања Лука : Народна и универзитетска
библиотека Републике Српске, 2014 (Бања Лука : Графид). - 57 стр. : илустр. ; 21 x 23
cm
Упоредо срп. текст и енгл. превод. - Подаци о ауторима преузети из колофона. - Тираж
300.
ISBN 978-99938-30-74-0 (НУБ РС)
821.163.41"1914/1918"(083.824)
069.51:[050+070(497.11)(083.824)
821.163.41:929(083.824)
COBISS.RS-ID 4520216
5. АНДРИЋЕВА Хроника
Andrićeva Hronika = Andrićs Chronik / [urednik] Branko Tošović. - Graz : Institut für
Slawistik der Karl-Franzens-Universität ; Banja Luka : Narodna i univerzitetska biblioteka
Republike Srpske ; Beograd : Svet knjige : Nmlibris, 2014 (Banja Luka : Grafid). - 1.079 str. :
ilustr. ; 25 cm. - (Andrić-Initiative ; 7)
Tekst ćir. i lat. - Djelimično tekst na njem., rus., i mak. jeziku. - Napomene i bibliografske
reference uz tekst. - Bibliografija uz sve radove. - Rezimei na njem. jeziku.
ISBN 978-99938-30-73-3 (Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske)
ISBN 978-3-9503561-6-8 (Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz)
821.163.41-31.09 Андрић И.(082)
821.163.41.08 Андрић И.(082)
COBISS.RS-ID 4514072
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6. ЋОПИЋЕВСКО моделовање реалности кроз хумор и сатиру : Лирски,
хумористички и сатирички свијет Бранка Ћопића. 3 = Modellierung der Realität mittels
Humor und Satire bei Branko Ćopić : Die lyrische, humoristische und satirische Welt von
Branko Ćopić / [уредник] Бранко Тошовић ; [превод на њемачки Арно Вониш]. - Бања
Лука : Народна и универзитетска библиотека Републике Српске ; Graz : Institut für
Slawistik der Karl-Franzens-Universität, 2014 (Бања Лука : Графид). - 520 стр. : илустр. ;
25 cm
"Зборник чине реферати прочитани на трећем симпозијуму одржаном од 5. до 7.
септембра 2013. у Бањалуци на тему Ћопићевско моделовање реалности кроз хумор и
сатиру у оквиру међународног пројекта "Лирски, хумористички и сатирички свијет
Бранка Ћопића" (Грац-Бањалука, 2011-2016)"--> Предговор. - На кор.: Ћопић-Пројект.
Ћопићев пројекат. 3. - На спор. насл. стр.: Ćopić-Projekt : (reihe). Band 3 / herausgegeben
von Branko Tošović = Ћопићев пројекат : (серија). Том 3 / уређује Бранко Тошовић. Текст ћир. и лат. - Библиографија уз сваки рад. - Резимеи на енгл., њем. и рус. језику.
ISBN 978-99938-30-72-6 (Народна и универзитетска библиотека Републике Српске)
ISBN 978-3-9503561-8-2 (Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität)
821.163.41.09 Ћопић Б.
811.163.41'373
COBISS.RS-ID 4481816
7.
ШМУЉА, Вања, 1981Анатомија заборава / Вања Шмуља, Споменка Кузмановић, Љубица Милекић ;
предговор Драгослав Илић ; [превод на енглески језик Радомир Медојевић, превод на
њемачки језик Хелен Јаки Косић, превод на француски језик Љубица Милекић, Славко
Малешевић]. - Бања Лука : Народна и универзитетска библиотека Републике Српске,
2014 (Бања Лука : Графид). - 118 стр. : фотогр. ; 29 цм
Текст упор. на више језика. - Tiraž 200. - Стр. 5-10: Анатомија заборава / Драгослав
Илић.
ISBN 978-99938-30-71-9
94(100)"1939/1945"(083.824)
343.4:94(100)"1939/1945"
343.8:94(100)"1939/1945"
COBISS.RS-ID 4277784
8. СРЦЕ птице и срце човјека : избор из савремене књижевности Републике Српске /
[уредник Тања Ступар- Трифуновић ; преводиоци Петар Пенда, Татјана Лозановска]. Бања Лука : Народна и универзитетска библиотека Републике Српске, 2014 (Бања Лука
: Графид). - 56, 56 стр. : фотогр. ; 23 цм
Насл. стр. приштампаног енгл. превода: Heart of a Bird And Heart of a Man: A Selection
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of Contemporary Literature of Republic of Srpska. - Оба текста штампана у међусобно
обрнутим смјеровима. - Тираж 300. - Биљешке о ауторима уз текст.

ISBN 978-99938-30-70-2
821.163.41-1(082.2)
821.163.41-3(082.2)
COBISS.RS-ID 4249112
НАРОДНА и универзитетска библиотека Републике Српске (Бања Лука)
Статистички билтен ЈУ НУБ РС : за 2013. гпдину / Нарпдна и универзитетска библиптека
Републике Српске ; *приређивач Ратка Марић+. - Баоа Лука : Нарпдна и универзитетска
библиптека Републике Српске, 2014 (Баоа Лука : Графппапир). - 40 стр. : табеле, граф. прикази ;

28 цм. - (Едиција Статистички билтени ; гпд. 2 ; бр. 2, ISSN 2303-4297)
Тираж 30.
ISBN 978-99938-30-69-6
311:027.54(497.6 Баоа Лука)"2013"
COBISS.RS-ID 4212760

9.
ЈАЊИЋ, Јелена, 1975Библиографски опис дјела Симеона Милутиновића Сарајлије (1814-2014) / Јелена
Јањић. - Бања Лука : Народна и универзитетска библиотека Републике Српске, 2014
(Бања Лука : Графопапир). - 91 стр. ; 21 цм
Тираж 200. - Биљешка о аутору: стр. 91. - Напомене и библиографске референце уз
текст. - Регистри.
ISBN 978-99938-30-68-9
012 Милутиновић Сарајлија С.
016:929 Милутиновић Сарајлија С.
COBISS.RS-ID 4197144
10.
ПРАЊИЋ, Драгана, 1971Draganasgarden : knjiga za svaku ženu / Dragana Pranjić ; [fotografija Jelena Babić, Almir
Smailagić]. - Banja Luka : Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, 2014
(Laktaši : Grafomark). - 131 str. : fotogr. ; 27 cm
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Tiraž 1.000.
ISBN 978-99938-30-67-2
641/645(035)
745/749(035)
COBISS.RS-ID 4119320

11.
МИЛОШЕВИЋ, Зоран
Будућност националне државе / Зоран Милошевић. - Бања Лука : Народна и
универзитетска библиотека Републике Српске, 2014 (Бања Лука : Графопапир). - 163
стр. ; 21 цм
Тираж 300. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 161163.
ISBN 978-99938-30-66-5
321.01:323.1
323.1
COBISS.RS-ID 4088600
12.

ПУТЕВИ Часопис за кулутуру, књижевност умјетност : бр. 16-17
ИНВЕСТИЦИЈЕ И ПОСЛОВИ ОПРЕМАЊА ЕНТЕРИЈЕРА

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

адаптација простора за смјештај фонда старе и ријетке књиге,
адаптација простора за смјештај фонда легата,
израда кубуса (два комада) за потребе изложби,
израда око 150 полица за смјештај библиотечке грађе,
потпуно кабловско интернет умножавање првог спрата,
уређење простора за читање дневне штампе,
уређење канцеларије бр. 9 (итисон, завјесе, радни ормарићи, столице),
замјена дотрајалих ватродојавних апарата,
уређење улаза у Библиотеку (засађене тује и уређене травнате површине),
урађен смјештај за бицикле,
адаптиран простор бр. 36 за смјештај дијела Фонда униката,
адаптација простора за смјештај магистарских и докторских дисертација,
контрола и одржавање електроинсталација и расвјетних тијела,
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,
43

–
–
–
–
–

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.

ПРЕГЛЕД МАНИФЕСТАЦИЈА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ
У ЈУ НУБ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Културни програми
У току 2014. године у оквиру културних активности у ЈУ Народној и универзитетској
библиотеци Републике Српске реализовано је више од стотину програма. Најобимнији
дио програмa су књижевне вечери у оквиру којих су уз уобичајену нову домаћу
књижевну продукцију, промовисане и књиге добитника значајних књижевних
признања, попут добитника НИН-ове награде.
Поред књижевних вечери у сарадњи са Француским културним центром, те Руским
културним центром током цијеле године организоване су континуиране филмске
вечери кроз које су приказивани филмови различитих европских кинематографија.
Дио културних програма је, као и у досадашњем раду библиотеке фокусиран око
тематских изложби. Јако запажене изложбе у организацији ЈУ НУБ РС су биле
„Пјесник небом осијани“ приређена поводом двјестоте годишњице од објављивања
прве пјесме Симеона Милутиновића Сарајлије и изложба о страдању цивилног
становништва у Независној држави Хрватској под називом „Анатомија заборава“. Од
гостујућих изложби запажене су: „Српска књижевност у Првом светском рату“
реализована у сарадњи са Народном библиотеком Србије и изложба „Херта Милер:
Зачарани круг ријечи“ организована у сарадњи са Гете институтом.
Значајан сегмент програмских дјелатности и у прошлој години су биле културне
манифестације, и то учешће на међународним сајмовима књига у Београду и Солуну, у
којима је ЈУ НУБ РС учествовала у изради програма представљања Републике Српске,
а у сарадњи са Министарством просвјете и културе Републике Српске и
Представништвом Републике Српске у Србији.
У оквиру Дана града Бање Луке библиотека већ традиционално организује
манифестацију којом се афирмише библиотека и читање под називом „Дан отворених
врата“, а у оквиру које познате личности из културног и јавног живота читају одломке
из књига. Исти дан врши се и бесплатан упис у библиотеку у оквиру којег је ове године
уписано више од 1.500 нових чланова.
Сарадња с медијима
Медији су и поред обимности прошлогодишњег програма испратили већину
активности библиотеке. Уочљиво је побољшање у сарадњи са медијима и веће и
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значајније учешће у медијском простору у односу на раније године. У неколико наврата
поједини програми библиотеке били су представљени у Централном дневнику на
Радио-телевизији Републике Српске. Библиотека и њен рад, бише пута, били су
представљени и у бројним емисијама на Радију Републике Српске, те на већини радиостаница 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, као и другим медијским кућама.
Програми библиотеке редовно су праћени и на порталима: Е-култура (портал за
културу Министарства просвјете и културе Републике Српске), BanjalukaLive, Бука,

Фронтал, Конкурси региона, Мондо и бројним другим порталима.

ЈАНУАР
1. Пројекција филма Павела Лунгина „Олигарх“, 23. јануар
ФЕБРУАР
1. Књижевно вече са гостом Гораном Кљајићем у организацији часописа за сатиру,
хумор и карикатуру „Носорог“, 13. фебруар
2. Презентација о покрету за грађанска права у САД од 1955. до 1968. године, 17.
фебруар
3. Пројекција филма „Сирано Де Бержерак“, 19. фебруар
4. Промоција књиге Бориса Максимовића „Хаџилук племенитом сну“, 21. фебруар
5. Промоција књиге Драгане Прањић „Draganаsgarden...књига за сваку жену“, 28.
фебруар
МАРТ
1. Промоција књиге Данијела Гатарића „Разнежени Адам“, 5. март
2. Осмомартовски концерт, 6. март
3. Састанак Управе Друштва библиотекара Републике Српске, 13. март
4. Приказивање филма „Пјена дана“, 13. март
5. Обиљежавање Свјетског дана поезије, 21. март
6. Дани Франкофоније у Бањој Луци, 25. март
7. Изложба „Књижевно-историографска дјела о Првом свјетском рату“ и предавање о
теми „Први свјетски рат у књижевности“, 26. март
8. Промоција књиге Ранка Павловића „Повратак у тачку“, 27. март
9. Стручно предавање о легатима и библиотекама цјелинама, 28. март
10.
Вече италијанске културе, 28. март
11.
Промоција „Читалишта – научног часописа за теорију и праксу
библиотекарства“, 28. март
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12.
Културно-дијалошка трибина о теми: Тумачење књижевног дјела, предавач
Проф. др Миљко Шиндић, 31. март
АПРИЛ
1. Други састанак Клуба љубитеља књиге – Тема је роман „Таи“ Горана Гоцића, 7.
април
2. Промоција књиге Горана Гоцића „Таи“, 14. април
3. Информативна сесија о међународним програмина образовања и академске размјене,
16. април
4. Вече поводом двјеста година од рођења Љермонтова, 17. април
5. Отварање изложбе „Пјесник небом осијани“, 23. април
6. „Књига и град“ манифестација поводом Дана града Бања Лука и Свјетског дана
књиге, 26. април
7. Промоција књиге Недељка Попадића „Пошаљи више ту поруку“, 29. април
МАЈ
1. Промоција другог издања књиге „Кардиограм бјекства“ аутора Предрага
Бјелошевића, 13. мај
2. Клуб путника: Трибина о самосталним путовањима „Путничка кућа“, 15. мај
3. Радионица „Школски живот дјеце у прошлости“, 21. мај
4. Отварање изложбе „Анатомија заборава“, 19. мај
5. Књижевно вече „Дарујмо књигу библиотекама страдалим у поплавама“, 30. мај
ЈУН
1. Забава за учеснике креативних радионица – Дјечије одјељење Борик, 10. јун
2. Пројекција филма „У кући“, 10. јун
3. Пројекција филма Елема Климова „Дођи и види“, 11. јун
4. Отварање изложбе „Херта Милер: зачарани круг ријечи“, 26. јун
5. Промоција часописа „Политикологија религије“, 30. јун
ЈУЛ
1. Промоција часописа за књижевност, културу и умјетност „Путеви“, 25. јул
АВГУСТ
1. Промоција књиге Ранка Рисојевића „Minima memorabilia“, 26. avgust
2. Промоција књиге Марка Томића „Пустињски путокази“, 27. август
3. Промоција књиге „Да вам маслачак каже“, 28. август

46

СЕПТЕМБАР
1. Промоција књиге Пере М. Црнчевића „Мјесна заједница Оџак код Гламоча –
Монографија“, 11. септембар
2. Конференција за новинаре поводом презентације Пројекта „Изучавањем историје до
помирења“, 18. септембар
3. Промоција књиге Драгана Радете „Трагом стварности и снова“, 23. септембар
4. Отварање изложбе „Српска књижевност у Првом свјетском рату“, 25. септембар
5. Европски дан језика, 26. септембар
6. Ноћ истраживача, 26. септембар
ОКТОБАР
1. Промоција књиге Бојана Савића Остојића „Јеретички датив“, 2. октобар
2. Предавање „Први свјетски рат: Лекције за Балкан и остатак свијета“, 8. октобар
3. Промоција зборника „Ћопићево моделовање реалности кроз хумор и сатиру“ и
„Андрићеве хронике“, 15. октобар
4.
5.
6.
7.

Књижевно вече са швајцарским писцем Мартином Р. Деаном, 16. октобар
Промоција романа Јована Бабића „Успеније Гаврилово“, 17. октобар
Књижевно вече са Нором Вике, 28. октобар
Пројекција филма „Кинеске слагалице“, 29. октобар

НОВЕМБАР
1. Предавање: „Квалитетно бесплатно образовање за све“, 20. новембар
ДЕЦЕМБАР
1. Гостовање Хрвоја Иванчића, 8. децембар
2. Отварање изложбе „Архитектонски цртеж – неодвојиви дио архитектуре“, 15.
децембар
3. Пројекција филма „Два дана у Паризу“, 17. децембар
4. Дани руске културе у Бањој Луци, 22–26. децембар
5. Промоција књиге „Бања Лука – знамените жене у историји града“, 22. децембар
6. Прослава Нове године у Дјечијој библиотеци Борик, 26. децембар
7. Промоција романа „Распрснуће сна“ Радована Пиљка, 26. децембар
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