УВОДНА РИЈЕЧ ДИРЕКТОРА
Иза нас је година која ће бити запамћена по значајним јубилејима, одличном сарадњом са
библиотекама региона, добрим пројектима, наградама, укључивању библиотека
Републике Српске у библиотечко-информациони систем COBISS.RS, а посебно по
увођењу аутоматске позајмице у одјељења ЈУ Народне и универзитетске библиотеке
Републике Српске.
Па кренимо редом. Велика изложба „Ведрине и сете Бранка Ћопића“ рађена поводом 100
година од рођења овог великог писца, као заједнички пројекат Библиотеке града
Београда, Српске академије наука и уметности из Београда и НУБ Републике Српске је
засигурно један од најзначајнијих културних догађаја у Републици Српској. Признање
великом Ћопићу одали смо и Петим симпозијумом “Лирски, хумористички и сатирички
Бранко Ћопић“ уз објављивање зборника са четвртог симпозијума, а у сарадњи са
Институтом за славистику Универзитета Карл Франц из Граца. Наша отвореност и
спремност на сарадњу допринијела је подизању нивоа услуга уз помоћ искустава и
знања наших благонаклоних партнера из окружења (коришћење база, набавка
публикација, обуке, пројекти, семинари итд.).
Завршетак пројекта „Изучавањем историје до помирења“ а поводом стогодишњице од
почетка Првог свјетског рата за резултат је имао три капиталне публикације од којих
посебно издвајам репринт издање „Сарајево 1914“ Владимира Дедијера за који је НУБ
Републике Српске добила награду „Моштаница“ коју додјељује Међународни сајам књига
у Бањалуци за издавачки подухват године. Иза нас је изложба „Одјеци, европска штампа о
Сарајевском атентату и Јулској кризи“, те представљање Пројекта у тринаест градова
Босне и Херцеговине и четири међународна сајма књига.
И свакако, неизоставна аутоматизација позајмице COBISS3 представља један од
најважнијих сервиса за кориснике и библиотекаре који и једнима и другима нуди низ
погодности, ефикасност, тачност, брзину, могућност онлајн резервација и задуживања,
прегледе прочитаних књига, квалитетне статистике итд.
Предности система COBISS.RS у свим његовим сегментима осјетиће и 18
високошколских и народних библиотека Републике Српске, а посебно њихови корисници
који су другом фазом пројектa COBISS.RS укључени у овај јединствени библиотечкоинформациони систем.
И на крају да завршимо са наградама. Писац ових редова је добитник награде Златна
значка коју додјељује Културно-просвјетна заједница Србије и Министарство спољних
послова Србије, а за несебичан, предан и дуготрајан рад и стваралачки допринос у
ширењу културе.
Успјели смо реализовати планирано и спремно дочекујемо 2016. годину у којој ће ЈУ
Народна и универзитетска библиотека Републике Српске обиљежити 80 година од
оснивања.
Љиља Петровић Зечић

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ
Управног одбора ЈУ НУБ Републике Српске
за 2015. годину
Током 2015. године Управни одбор ЈУ НУБ Републике Српске одржао је четири
редовне и двије ванредне сједнице. Разматрао је текућа питања о раду ЈУ НУБ Републике
Српске и донио низ 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 и
Милана Копрена, члан.

У 2015. години Управни одбор је донио Одлуке о:
 прихватању Приједлога о дисциплинској и материјалној одговорности
запослених у ЈУ НУБ Републике Српске за 2014. годину;
 усклађивању Правилника о раду у ЈУ НУБ Републике Српске са одредбама
Посебног колективног уговора за запослене у области образовања и културе РС;
 усвајању Извјештаја о раду ЈУ НУБ Републике Српске у 2014. години;
 усвајању Извјештаја о попису у ЈУ НУБ Републике Српске за 2015. годину;
 усвајању Програма Централне пописне комисије ЈУ НУБ Републике Српске о
књижењу резултата пописа на дан 31.12.2014.године;
 усвајању Приједлога рада ЈУ НУБ Републике Српске за 2014. годину;
 отпису библиотечке грађе у одјељењу „Обилићево“;
 висини накнаде за полагање струрчног испита у библиотечкој дјелатности у
2015. години;
 усвајању Завршног рачуна ЈУ НУБ Републике Спске за 2014. годину;
 усвајању Извјештаја о ревизији финансијског извјештаја ЈУ НУБ републике
Српске за 2014. годину;
 сагласности са потписивањем Протокола о сарадњи са Градском библиотеком
Суботице;
 отпису библиотечке грађе из Фонда периодике ЈУ НУБ РС;
 отпису библиотечке грађе из позајмних фондова Градске јединице;
 отпису библиотечке грађе из дијела Фонда униката ЈУ НУБ РС;
 висини чланарине и осталих накнада у ЈУ НУБ РС за 2016. годину;

 висини накнада за полагање стручног испита у библиотечкој дјелатности у
2016. години;
 усвајању финансијског плана ЈУ НУБ Републике Српске за 2016. годину;
У 2015. години Управни одбор је донио и неколико Закључака и то:
 закључак да се усклађивање стања нефинансијске имовине/некретнина
(земљиште) у билансима ЈУ НУБ Републике Српске остави на разматрање до
потпуне информације од стране Републичке управе за геодетске и имовинскоправне послове,
 закључак да се у наредном периоду уради Правилник о канцеларијском
пословању;
 закључак о изради Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста
у ЈУ НУБ Републике Српске;
На ванредним телефонским сједницамаУправни одбор ЈУ НУБ Републике Српске
сагласио се са:
 потписивањем Протокола о сарадњи између ЈУ НУБ Републике Српске и
Библиотеке града Београда;
 потписивањем Протокола о сарадњи ЈУ НУБ Републике Српске и Јеврејског
културног центра „Арие Ливне“
Предсједник Управног одбора
Мр Татјана Марић

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, Виши библиотекар
4. МИЛОШЕВИЋ БОЈАНА, Библиотекар савјетник
5. КОМЛЕНИЋ ЖЕЉКА, Библиотекар савјетник
6. ПАПИЋ БИЉАНА, Библиотекар савјетник
7. ЖИВАНОВИЋ СРЂАН, Виши библиотекар
8. ЛАЈШИЋ ХЕЛЕНА, Виши библиотекар
9. ЛЕВИ САША, библиотекар
10. ГРАНДИЋ АЛЕКСАНДАР САША, Виши библиотекар
11. ШАРИЋ МИРЕЛА, Виши библиотекар
12. ЈАЊИЋ ЈЕЛЕНА, Библиотекар савјетник
13. СТУПАР-ТРИФУНОВИЋ ТАЊА, Библиотекар
14. ПАВЛОВИЋ МАРИЈА, Библиотекар
15. ЧВОРОВИЋ АЛЕКСАНДРА, Библиотекар
16. ВУКОВИЋ ОРИЈАНА, Библиотекар
17. РЕНДИЋ АЛЕКСАНДРА, Библиотека
18. УЛЕТИЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА, Библиотекар
19. ДАМЈАНОВИЋ СЛАЂАНА, Шеф службе рачуноводств
20. ДЕЛИЋ ДАНКА, Библиотекар
21. МИЉЕВИЋ ТАТЈАНА, Библиотекар
22. МАРИЋ РАТКА, Библиотекар
23. КУЗМАНОВИЋ СПОМЕНКА, Виши библиотекар
24. ШМУЉА ВАЊА, Виши библиотекар
25. МИЛЕКИЋ ЉУБИЦА, Библиотекар
26. САВАНОВИЋ ОГЊЕНКА, Виши библиотекар
27. ЈОКИЋ ЈЕЛЕНА, Библиотекар
28. КИСИЋ ЗОРАН, Библиотекар
29. БОЈИЋ МИЛИЈАНА, Библиотекар
30. ПРЖУЉ СОЊА, Библиотекар
31. ШЕКАРА МИЛАН, Библиотекар
32. СТОШИЋ АЛЕКСАНДРА, Библиотекар
33. ВОЈВОДИЋ СРЂАН, Систем администратор
34. СИМИЋ ЈОВАНА, Библиотекар

35. ГАЈИЋ ДУШАНКА, Виши књижничар
36. МИЛАКОВИЋ МАРА, Виши књижничар
37. ТРЕБОВАЦ ЗОРАН, Библиотекар
38. ЏЕПИНА НАДА, Књижничар
39. ПЕТКОВИЋ БРИГИТА, Књижничар
40. КАРАЛИЋ ВЕСЕЉКА, Књижничар
41. ЈОВИЋ ВЕСНА, Библиотекар
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...................................... 26
ВИША СТРУЧНА СПРЕМА...........................................

5

СРЕДЊА СТРУЧНА СПРЕМА....................................... 14
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ПК........................................................................................ 3
НК........................................................................................ 2
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:
 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 ......................... 2 извршиоца
– ВСС ................................. 2 извршиоца
Реализација:
МАТИЧНЕ ФУНКЦИЈЕ У БИБЛИОТЕЧКОЈ ДЈЕЛАТНОСТИ
Рад на стварању јединственог библиотечко-информационог система у Републици Српској

Током 2015. настављен је рад на стварању јединственог библиотечкоинформационог система COBISS у Републици Српској. Стицањем лиценци
каталогизатори у библиотекама које су постале чланице система укључили су се у систем
узајамне каталогизације и изградњу узајамног каталога библиотека у Српској.
Одржана су два почетна курса COBISS3/Каталогизација за библиотекаре народних
и факултетских библиотека које су се укључиле у систем, на којем је један од предавача из
ЈУ НУБ РС стекао лиценцу за предавача, чиме је омогућено да ВИБРС центар у наредном
периоду самостално одржава курсеве, без присуства предавача из Словеније или Србије.
Као члан Комисије за лиценце, руководилац Матичне службе Татјана Дуновић,
примила је и прегледала по 30 креираних библиографских записа осам, од петнаест
кандидата који су, након похађања курса, морали креирати записе за стицање лицецне за
рад у систему COBISS3. Сви послови око стицања лиценци кандидата урађени су у складу
са „Правилником о издавању лиценци за узајамну каталогизацију“.
Вођење Централног регистра библиотека
У Централни регистар библиотека, који води ЈУ НУБ РС уписано је 49 библиотека:
Народна и универзитетска библиотека Републике Српске и 48 јавних библиотека. У току
2015. године, у Централни регистар уписала се једна специјална библиотека.
Предузете активности за упис високошколских библиотека још нису довеле до
уписа ових библиотека у Централни регистар, али се подузети 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 нове документе. Током 2015. године у девет народних
библиотека донесени су нови статути, а четири библиотеке урадиле су измјене и допуне
важећих статута. Примљена је и једна сагласност на измјене и допуне статута народне
библиотеке, пет рјешења о регистрацији, један акт Републичког завода за статистику и 17
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.
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 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.
До краја децембра 2015. године прикупљена су два нова статута, један акт
Републичког завода за статистику и једно рјешење о именовању директора јавних
библиотека.
На основу прикупљених докумената унесене су измјене у Матични регистар
библиотека и у штампаној и у електронској форми.
Надзор над стручним радом библиотека

У току 2015. године извршен је надзор над стручним радом сљедећих библиотека:
1. Матичне библиотеке Источно Сарајево,
2. Српске централне библиотеке „Просвјета“ у Фочи,
3. Народне библиотеке Рибник,
4. Народне библиотеке Шипово.
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 унијети и обрађени и на основу њих урађене су двије анализе:
„Анализа рада народних библиотека Републике Српске за 2014. годину“ и „Анализа рада
факултетских библиотека Универзитета у Бањој Луци и Универзитета у Источном
Сарајеву за 2014. годину“.
Прикупљена је докуметација о раду јавних библиотека и то петнаест (15)
извјештаја о раду библиотека за 2014. годину, једанаест (11) програма или планова рада за
2015. годину. Матична служба је примила пет (5) извјештаја о раду матичних служби од
матичних библиотека Републике Српске и двије анализе под називом „Стање у
универзитетским, факултетским и школским библиотекама“ за бијељинско матично
подручје и „Анализу рада школских библиотека на подручју матичности Народне
библиотеке Добој у 2014. години“.
Образовање и усавршавање кадрова за обављање библиотечке дјелатности
Матична служба ЈУ Народне и универзитетске библиотеке Републике Српске, је за
народне библиотеке са свог матичног подручја, 26. марта 2015. године организовала
једнодневни семинар под називом „Организација и коришћење библиотечких ресурса“.
Теме семинара биле су: Изградња фонда библиотеке (Мирела Шарић), Ревизија
библиотечке грађе (Татјана Дуновић), Рад са дјецом (Јелена Јокић) и Рад са корисницима
на одјељењима за одрасле (Александра Рендић). На семинару су учествовали
библиотекари народних библиотека из Градишке, Кнежева, Котор Вароша, Лакташа,
Мркоњић Града, Прњавора, Рибника, Србца, Челинца и Шипова. Након одслушаног
семинара библиотекарима су додијељене потврде и ЦД са презентацијама.
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 на
набавци, обради, заштити, ревизији и давању на коришћење библиотечке грађе.
Током 2015. године стручна помоћ је пружена девет пута. Стручна помоћ пружена
је библиотеци у саставу манастира Ступље, а односила се на све фазе стручног рада у
библиотеци, од слагања фонда по УДК групама, ревизије фонда, инвентарисања нове
грађе, те упутстава о дањем стручном раду. Стручна помоћ је пружена на терену,

одласком стручних радника у манастир Ступље гдје су практично помагале око стручног
сређивања фонда ове специјалне манастирске библиотеке.
Библиотекару факултетске библиотеке, стручна помоћ пружена је једном за
смјештај фонда, инвентарисање, набавку и обраду грађе, једном за питања
међубиблиотечке позајмице, једној матичној библиотеци у вези са радом матичне службе,
једној школској библиотеци у вези са стручним пословима око ревизије, инвентарисања,
сигнирања и библиографске обраде библиотечке грађе. Стручна помоћ је пружена једној
народној библиотеци у вези са организацијом одјељења за слијепа и слабовида лица, те је
једној народној библиотеци писменим путем прослијеђен одговор у вези са проблемима са
несређеним књигама инвентара и записника о ревизији која је урађена.
Три библиотекара из двије факултетске библиотеке провела су по пет радних дана
у НУБ РС, а стручна помоћ се састојала у оспособљавању библиотекара у факултетским
библиотекама, за самостално обављање основних библиотечких послова и задатака као и
за организовање рада факултетске библиотеке у складу са наставно-научним захтјевима
наставе, усклађивање са савременим тенденцијама у библиотекарству и њихова примјена
у пракси.
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 спремању испита.
Остале активности
1. Израђен Годишњи извјештај о раду Матичне службе ЈУ НУБ РС за 2014. годину,
2. Израђен План рада Матичне службе ЈУ Народне и универзитетске библиотеке
Републике Српске у 2015. години.
3. У Софији, Бугарска одржан је шести регионални састанак националних ISBN
агенција, на којем су поред домаћина, бугарске националне библиотеке и
Међународне ISBN агенције, те ISBN агенције Републике Српске, присуствовале
колеге из националних агенција Србије, Словеније, Хрватске и Црне Горе.
4. Руководилац Матичне службе, Татјана Дуновић је као члан Библиотечког савјета
Републике Српске учествовала у раду овог стручног тијела, а са предсједником
Савјета Јеленом Јањић израдила је документ „Уједначавање примјене каталошких
принципа у формату COMARC за обраду монографских публикација у узајамној
библиографско-каталошкој бази података COBIB.RS“ чија израда је планирана
према усвојеном плану рада Савјета.
5. Као члан Редакционог одбора Библиографије Републике Српске, Татјана Дуновић
је прегледала и редиговала задњу верзију Библиографије Републике Српске.
6. Комисија за ванредну – дјелимичну ревизију фонда униката ЈУ НУБ Републике
Српске (формат II), чији је члан била Татјана Дуновић, руководилац Матичне
службе, извршила је преглед дијела фонда униката ЈУ НУБ Републике Српске који
је смјештен у ормарима у ходнику. 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 фонда дјечије књиге који је оштећен
након пуцања цијеви у магацину гдје је био смјештен, Татјана Дуновић,
руководилац Матичне службе сачинила је записник и извјештај о овој ревизији. Уз
записник и извјештај, достављен је списак уништених књига које се предлажу за
отпис. Након одлуке Управног одбора, књиге су отписане кроз књиге инвентара и
електронске каталоге.
8. У 2015. години завршени су послови око ревизије фонда часописа, Одјељења
периодике. Татјана Дуновић, руководилац Матичне службе учествовала је у овим
пословима као члан комисије.
9. Руководилац Матичне службе, Татјана Дуновић је током 2015. године учествовала
у раду Комисије за стручне испите.
10. У 2015. години Матична служба ЈУ НУБ РС је присуствовала свим састанцима
Подружнице библиотека са бањалучког матичног подручја и састанцима Управе
Друштва библиотекара Републике Српске, а руководилац Матичне службе је као
члан комисије за додјелу награде „Ђорђе Пејановић“ учествовала у раду ове
комисије.
11. У оквиру акције уноса „старог фонда“ у COBISS3, руководилац Матичне службе
Татјана Дуновић, током 2015. преузела је 60 књига са ИПО-а које које су обрађене
(редиговани библиографски записи, унијета 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 оквиру посјете Народној библиотеци Србије, Татјана Дуновић, руководилац
Матичне службе уговорила је састанак са начелницом њиховог одјељења серијских
публикација. На састанку се разговарало о стручним пословима у вези са обрадом
серијских публикација у COBISS3, као и о другим стручним питањима.
ВИБ РС ЦЕНТАР
У оквиру ВИБРС Центра, у 2015. години, најважније активности су се одвијале у три
сегмента:
 наставак укључивања нових библиотека у систем COBISS.RS,
 едукативни садржаји намијењени полазницима који се оспособљавају за рад у
систему COBISS3, и
 актиности везане за аутоматизацију позајмице у НУБ РС.
На плану укључивања библиотека у систем COBISS.RS, проведене су сљедеће
активности:
 За 15 библиотека из I фазе Пројекта „Виртуелна библиотека Републике Српске“
( из 2014) завршене су све активности и сређена комплетна документација
(Уговори, Подаци о библиотеци, Записници о стању фонда, инсталација
програмских поставки грађе, курсеви, потврде о учешћу на курсу, захтјеви за
корисничка имена, захтјеви за лиценце, додијељене лиценце). Документи у
електронској верзији постављени су на одговарајући директоријум система
COBISS.RS.

 У оквиру припреме библиотека за инсталацију програмских параметара и
пуштање у рад правих база библиотека у сегменту фонд и каталогизација, у
фебруару 2015. обављена је посјета укљученим библиотекама на универзитету у
Источном Сарајеву
 Од 18 библиотека (8 народних и 10 факултетских), чије је укључивање било
планирано у 2015. години, у оквиру II фазе пројекта „Виртуелна библиотека
Републике Српске“, потписан је уговор о укљјучењу у систем COBISS.RS са 14
библиотека, уредно су достављени овјерени обрасци Прилог 1 „Подаци о
библиотеци“ и додијељене сигле за те библиотеке. Електронске верзије свих
поменутих докумената припремљене су за постављање на одговарајући
директоријум система COBISS.RS. За 4 преостале библиотеке које су планиране
у оквиру II фазе Пројекта, очекује се скоро потписивање уговора и достављање
све потребне документације. Такође, очекује се и потписивање уговора са двије
факултетске библиотеке које су биле планиране у I фази Пројекта, а још увијек
нису потписале уговор (Шумарски и Технолошки факултет Универзитета у
Бањој Луци.
Едукативни садржаји / COBISS курсеви
организовани су сљедећи курсеви:

-

У 2015. години, како је и планирано,

 Курс „Употреба програмске опреме Кобис3/Каталогизација – почетни“ –
одржан 8-12. јуна 2015. (5 дана). На Курсу је учествовало 9 библиотекара из
факултетских библиотека и 5 библиотекара из НУБРС);
 Курс Кобис3/Каталогизација – почетни (5 дана), 21-25. децембар 2015, НУБРС
Бања Лука – током курса проведен је и поступак лиценцирања предавачаинструктора за каталогизацију из НУБРС;
 Интерни курсеви за библиотекаре из НУБРС – децембар 2015 – освјежавање
знања и презентација новости, едукација за рад са позајмицом;
 У 2015. години додијељено је укупно 14 лиценци – дозвола А – за узајамну
каталогизацју;
 Додијељена је једна лиценца за предавача-инструктора за каталогизацију из ЈУ
НУБРС, а у току је и процес припреме за лиценцирање још једног предавачаинструктора за каталогизацију и једног предавача-инструктора за сегмент
„Преузимање записа и фонд“.
Активности на плану аутоматизације Позајмице у ЈУ НУБРС одвијале су се како је
планирано:


Утврђени су параметри поставке за аутоматизовану позајмицу у ЈУ НУБРС,





Усаглашен је и утврђен важећи документ „Записника о позајмици у ЈУ
НУБРС“,
Коригован је ранији „степен доступности“ грађе са 14 на 21 дан за 52.000
записа
У јануару 2016. на Информативно-позајмном одјељењу, успјешно је почео
упис и рад са аутоматизованом позајмицом.

Укључивање библиотека у систем COBISS.RS, подразумијевало је и читав низ
припремних радњи како би библиотеке могле почети са радом 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.
 снимак стања фонда и израда и потврђивање Записника о стању фонда за сваку
поједину библиотеку (документ од око 25 страна),
 израда и поставка свих локалних шифрарника 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 за сваког појединог
корисника),
 пружање упутства 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 и достављање осталим члановима Комисије за преглед 30
тестних записа за лиценцу (за полазнике курса Каталогизација/Почетни),
 додјелу лиценци.
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;
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 извршилаца
ССС ......................... 5 извршилаца
Реализовано:

Набавка библиотечке грађе се одвија по свим њеним видовима. Према евиденцији
Одјељења набавке и размјене грађе, статистички подаци за 2015. годину су сљедећи:
 Обавезни примјерак: 1 973
 Куповина: 532
 Поклон: 4 900
 Размјена: 6 176
Од тога:
 Монографских публикација: 12 900 примјерака
 Магистарских радова: 128 примјерака
 Докторских дисертација: 47 примјерака
 Књиге на страним језицима: 207 примјерака
 Некњижне грађе: 299 примјерака
Укупно: 13 581 књига
Дистрибуција обавезног примјерка:
 Достављено је укупно 9 422 обавезна примјерка
 За нашу библиотеку је издвојено 1 973 примјерка
 Дистрибуција књига другим библиотекама (Београд, Нови Сад, Бијељина, Зворник,
Добој, Приједор, Источно Сарајево, Фоча и Требиње): 7 449 примјерака.
Поклоњене књиге
 Поклоњено је укупно 9 211 примјерака монографских публикација.

Размјена књига
 Размјена са Градском књижницом Томиславград: 52 примјерка
Физичка обрада библиотечке грађе:
 Куцање карти књига: 7 577 картица
 Лијепљење џепића и печатирање дјечијих књига: 258
 Печатирање књига: 8 396
 Припрема спискова поклоњених књига и паковање: 5 734
 Припрема спискова и паковање обавезног примјерка за матичне библиотеке: 9 943
 Књиге са Одјељења ИПО за коричење и куцање спискова: 237
 Улагање обавезног примјерка за матичне библиотеке: 8 687
 Отпис књига кроз инвентар Одјељења „Обилићево“: 5 453
 Списак књига за отпис из Дјечијег одјељења: 1 206
Стручна обрада библиотечке грађе:
Стручна обрада библиотечке грађе слиједи након пријема, разврставања,
печатирања и инвентарисања. У овом Одјељењу врши се каталогизација и стручна и
предметна класификација књига. Цјелокупна 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 класично
обрађене и представљене у лисним каталозима.
У свом раду Служба обраде користи програмску опрему COBISS и на тај начин
учествује у изградњи система узајамне каталогизације према међународним стандардима.
1. Укупан број обрађених монографских публикација, према појединачним
статистикама које су доставили каталогизатори, у току 2015. године износи: 20 452
примјерка, односно 18 394 наслова књига.
2. Текући фонд монографских публикација:
 Примјерака књига: 12 608
 Наслова књига: 11 461
3. Записи пренесени из старих каталога у програм COBISS:
 Примјерака старих записа: 7 844
 Наслова старих записа: 6 933
Поред приоритетног посла обраде библиотечке грађе, већина каталогизатора
радила је и на другим додатним ословима:
 Израда CIP записа
 Одржавање курсева за стицање лиценци за рад у узајамној бази
COBISS3/Каталогизација- почетни
 Рад на ревизији фонда
 Послови у вези са замјеном изгубљених и надокнађених књига
 Припреме књига за сајам у Бањој Луци и Београду, као и низ других послова.

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:
У оквиру едиције Библиографије објављен је четрнаести број текуће
„Библиографије Републике Српске  монографске публикације 2014“. Именован је
Редакциони одбор Библиографије Републике Српске, у чијем саставу су: др Јелена Јањић,
Биљана Папић, мр Татјана Дуновић, Марија Павловић и мр Славица Гостимировић.
Знатно је унапријеђен библиографски сегмент овог одјељења. Народна и
универзитетска библиотека Републике Српске покренула је едицију Bibliographia
Universitatum у оквиру које намјерава објављивати и персоналне библиографије професора
универзитета у Републици Српској, који то желе и који сматрају да су углавном
заокружили свој научни и умјетнички опус. Објављена је прва књига у оквиру ове едиције
под насловом „Библиографија Младена Шукала од 1974. до 2014“ (аутори Јелена Јањић,
Данијел Дојчиновић). Промоција књиге је одржана 23. новембра 2015.
У договору са Изумом уклоњени су постојећи проблеми око исписа регистара
библиографије и исписа библиографије у txt формату.
Током септембра приступило се сређивању и класификацији библиотеке манастира
Ступље, а на позив јеромонаха Платона (Јовића), игумана овог манастира. Публикације су
раздвојене на монографске и серијске, а потом разврстане према УДК систему и азбучно
уређене. Код периодичних публикација наслови су распоређени према азбучном реду, а
унутар наслова према годишту и броју.
Презентацијом под називом „Путовање по Херцеговини, Босни и Старој Србији
Александра Гиљфердинга (18311872)“ узели смо учешће на Данима славенске културе у
Москви.
У овој години је након истека мандата претходног, и паузе у раду, именован нови
Библиотечки савјет Републике Српске (предсједник др Јелена Јањић, један од чланова мр
Татјана Дуновић (НУБРС)).
Израђено је упутство за уједначавање примјене каталошких принципа у формату
COMARC за обраду монографских публикација у Узајамној библиографско-каталошкој
бази података COBIB.RS.
За Радио-телевизију Републике Српске припремљена је грађа из фонда Збирке
старе и ријетке књиге о дарованим нам књигама библиофила проте Душана Кецмановића.
Књиге садрже драгоцјене записе његовог оца Илије Кецмановића и записе самога проте,

посвете, бројне печате, који свједоче о историјским приликама у Босни с краја XIX и
почетка XX вијека.
Археографски је описан примјерак „Светоје јеванђеље по Остромирову списку“
сачуван у Збирци старе и ријетке књиге Народне и универзитетске библиотеке Републике
Српске, чиме је и археографски сегмент рада овог одјељења унапријеђен и чиме је указано
на вриједност и значај грађе из ових збирки (Биљана Бабић и Јелена Јањић, Светоје
јеванђеље по Остромирову списку (Праг, 1853)).
Настављена је сарадња са Националном ревијом Српска и у овој години. Објављен
је текст Књига освијетлила тамни вилајет у Ревији, бр. 1011.
Приређене су упуте за израду CIP записа, како би база била усклађена с
каталошким правилима, а записи уједначени и коректни.
На захтјев Библиографског одјељења НБС урађен је испис серијских публикација
Републике Српске за потребе Сербике.
У сарадњи са госпођом Радојком Гвозденац из Републичког завода за стастистику
20. марта 2015. усклађени су обрасци за издавачку дјелатност у Републици Српској, који
нису били сасвим прихватљиви ни јасни издавачима, а у вези са библиографским бројем
које јединице заузимају у текућој библиографији, те УДК бројевима.
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, гравура и ликовних материјала, историјске и рукописне грађе,
фотодокумената;

–

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

Кадрови:
ВСС .... 1 извршилац
Реализовано:

 У току године је урађена, објављена и промовисана монографија о животу, дјелу и
заоставштини Душана Ј. Ђоновића која обухвата и библиографију књига на српском
језику из његовог легата.
 Завршена је стручна обрада грађе из Легата академског вајара Слободана Драгаша и
одштампана књига инвентара монографских публикација
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:
Издавачи Републике Српске у 2015. години
 укупно 471 регистровани издавач у ISBN агенцији Републике Српске
 регистровано 19 нових издавача у 2015. години
 израђено 1 094 CIP-ова, додијељено 913 нових ISBN бројева, 2 ISMN-a и израђено 52
бар кода
ISMN Агенција има 15 регистрованих издавача, а 1 издавач се регистровао у 2015.
години.
Почетком 2016. године из штампе ће изаћи Информативни билтен ISBN агенције
Републике Српске (бр. 16) и Адресар издавача Републике Српске.
Годишњи извјештај о раду ISBN агенције Републике Српске послан је
Међународној ISBN агенцији у Лондону. PIID files (подаци о свим издавачима
регистрованим у ISBN Агенцији Српске) постављени су на Глобални регистар издавача на
сајту Интернационалне ISBN Агенције.
Представници ISBN агенције РС Марија Павловић и Татјана Дуновић учествовале
су на Балканском састанку ISBN агенција у Софији који је одржан 12. и 13. маја.
Састанку су предсједавали директори Међународне ISBN агенције из Лондона Стела
Грифитс и Ник Вудс, као и представник Међународне ISMN агенције из Берлина Хартмут
Валравенс. На радионицама су учествовали представници националних ISBN агенција из
Словеније, Хрватске, Црне Горе, Србије, те домаћини из Националне библиотеке
Бугарске.

Углавном се говорило о текућим проблемима у националним агенцијама, раду
новог сајта и форума Међународне ISBN агенције, новинама у постављању података о
издавачима, о глобалном регистру, ревизији ISO стандарда (у којој се националне агенције
неће помињати, што потенцијално може да представља проблем); ревизији ISBN
стандарда и приручника, гдје ће се пооштрити захтјеви према издавачима у сврху заштите
и лакшег рада ISBN агенција.
НУБ РС је поднијела кандидатуру за домаћина Балканског састанка 2016. године.
Годишњи извјештај о раду ISMN агенције Републике Српске послан је
Међународној ISMN агенцији у Берлину.
УНИВЕРЗИТЕТСКА ЈЕДИНИЦА
У оквиру Универзитетске јединице дјелују:
–
–
–
–

Реферално одјељење,
Одјељење периодике са читаоницом,
Одјељење студијских читаоница,
Одјељење страних читаоница.
Кадрови:
Др 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:
–
–
–
–

Научно-информациони центар са DOI агенцијом (Digital Object Identifier) Републике
Српске;
Рачунарско-програмерски центар;
Центар за дигитализацију;
Одјељење за међубиблиотечку позајмицу.

Реализовано:
У Студијске читаонице Народне и универзитетске библиотеке Републике Српске
учлањена су 1 152 корисника. Услуге Научне читаонице користило је 18 научних радника.

За научни и стручни рад коришћено је 5 890 књига. Библиотекари информатори извршили
су 1 432 тематска претраживања електронског и лисног каталога, затим узајамне базе
каталошко-библиографских података те дигиталних колекција књига и периодике које су
доступне Библиотеци. На одјељење је примљњно 7 507 књига.
Извршен је попис књига у магацину Фонда униката (Формат II).
Због недостатка простора у магацину Фонда униката учињена су одређена помјерања како
би се добио додатни простор за складиштење књига.
Непрестано се богати и разгранава сарадња Библиотеке са значајним институцијама науке
и културе из Србије. Важно је нагласити да се наши фондови богате релевантном научном
и стручном литературом за којом непрестано расте потреба. Овом дјелатношћу и ми се као
институција другачије позиционирамо, не само у Републци Српској него и у Србији.
Библиотеку је, као и предходни година, посјетило више група студената са Филолошког и
Филозофског 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 упознавани са основним елементима овога рада у Библиотеци.
С обзиром на нашу окренутост и ка овој врсти контаката и сарадње захтјеви студената
редовних и постдипломских студија постају све учесталији и сложенији.
DOI агенција





Додијељено више од 2 000 DOI бројева
Повезано са CrossRef.org – 825
на сајту постављено око 1 200 чланака
Чланци у нашој бази су отворени 10492 пута у току 2015 године путем сервиса
www.crossref.org

Научноинформациони центар
Научноинформациони центар радио је на:
– Изради пројекта „Петар Кочић - сто година послије“, који има за циљ да кроз
књижевне, лингвистичке, језичке, теоријске, правне, едукативне, оперативне и
културолошке компоненте обједињени цјелокупно књижевно стваралаштво Петра
Кочића и на тај начин подстакне бољу промоцију културе БиХ те да трајно сачува,
заштити и промовише културну баштину БиХ и омогући лакши, бржи и савремен
приступ свим грађанима у земљи и иностранству. Пројекат је, од стране
Министарства цивилних послова БиХ , оцијењен позитивно и за његово
спровођење додијељена су му средства из гранта „Суфинансирање пројеката
институција културе у Босни и Херцеговини“ за 2015. годину;

– Изради планова за кориснички сервис Сциентометрија Републике Српске који
омогућава
научницима и истраживачима Републике Српске добијање
верификованих потврда цитираности и самоцитираности;
– Развоју Е-CRIS. RS информационог сервиса који прикупља и даје на коришћење
податке о истраживачкој и научној дјелатности у Републици Српској са међусобно
повезаним базама података о истраживачима и научницима, научним
организацијама и научним пројектима усаглашен са препорукама CERIF-а
(Common European Research Information Format). Овај сервис омогућава израду
регистра научних радника и истраживача, што ствара основе за развој
информационог система о истраживачкој дјелатности Републике Српске
Остали послови
У оквиру осталих послова Научно-информациони центар радио је на:
– Пружању услуга давања на коришћење и проналажењу информација у вези са
Службеним гласницима РС, Службеним гласницима БиХ те Службеним
гласницима БиХ додатак Међународни уговори;
–

Развоју библиотекарства Републике Српске, активним учешћем у својству
предавача, на више семинара.

Рачунарско-програмерски центар
 „Одјеци: изучавањем историје до помирења“ (плакати, позивнице, електронске
позивнице и флајери на латиници, ћирилици и енглеском језику),
 „Кочићев свијет“ (плакати, каталог),
 „Ведрине и сете Бранка Ћопића“ (тапет за кубус, плакати, позивнице, форекси,
меш, акредитације),
 Ћопићев пројекат, Бранко Тошовић (прелом текста и дизајн корица),
 „Анатомија заборава“ (каталог, плакати, позивнице, омоти за цд, флајери),
 изложба слика Перице Ивановића (плакати, позивница, флајер),
 књига Вање Шмуље „У туђем пристаништу“ (прелом текста и дизајн корица,
плакат, позивнице, летак, вињете),
 књига Миленка Стојичића „Ћопић, свилен писац“ (прелом текста и дизајн корица),
 „Минијатура на зрну грашка“ (плакати, тапет за кубус, позивнице),
 „Немојте нас заборавити“ (плакати),
 „Језик и писменост“ (плакат),
 20. Међународни Сајам књиге „Бања Лука 2015“ (плакати),
 „Русија у првом свјетском рату“ (плакати, позивнице),
 „Европски дан језика“ (плакати, флајери, сертификати, захвалнице, мајице),
 Дјечија библиотека „Борик“ (плакати),
 ИПО (плакати, флајери),
 Руски центар (флајери, плакати, позивнице),









портрет писца Ласло Блашковић (плакати, позивнице),
промоције књига (плакати),
визиткарте,
backdrop/backboard дизајн и припрема,
додјела ДОИ ознака,
одржавање сајта, фејсбук странице,
одржавање рачунара по одјељењима.

МЕЂУБИБЛИОТЕЧКА ПОЗАЈМИЦА
Из других
библиотека
У земљи
Другим
библиотекама
Из других
библиотека
У иностранству
Другим
библиотекама

Број приспјелих захтјева

104

Број реализованих захтјева

92

Број упућених захтјева

41

Број реализованих захтјева

30

Број приспјелих захтјева

5

Број реализованих захтјева

5

Број упућених захтјева

308

Број реализованих захтјева

243

 Укупан број захтјева за МБ позајмицу упућених библиотекама у земљи и
иностранству je 349, a реализованe су 273 позајмицe,
 Укупан број примљених захтјева за МБ позајмицу из библиотека у земљи и
иностранству је 109, a реализовано је 97 захтјева,
 У протеклој 2015. години настављена је успјешна сарадња са свим
библиотекама у региону и иностранству са којима смо сарађивали претходних
година.
ЊЕМАЧКА ЧИТАОНИЦА „ТОМАС МАН“
У њемачкој читаоници “Томас Ман“, која ради у оквиру ЈУ НУБ РС, у протеклој
години организоване су сљедеће активности:
 Промовисање корисницима пројекта Гете Института: Onleihe Bibliothek –
Библиотека онлајн,
 Рад са корисницима, упознавање са фондом и претраживање тема из области
њемачке књижевности,
 Посјета ученика Техичке школе (саобраћајни смјер Is1). Упознавање са фондом
њемачке читаонице и са Библиотеком онлајн Гете Иститута,
 У сарадњи са Глосом – Центром за њемачки језик почетком јуна одржана је
радионица у склопу недјеље обиљежавања 140 година од рођења Томаса Мана,

 Радионица Глосе у оквиру Европског дана језика,
 У периоду јун-новембар 2015. године одржано је пет истраживачких радионица
професора и ученика Глосе,
 Редован годишњи пријем часописа за омладину и одрасле: „Stafette“, „Treff“,
„Der Spiegel“, „Nature“, „Brigittе“.
Статистика у 2015. години
 Статистички подаци за претходну годину објављени су у „Статистичком
билтену ЈУ НУБ РС за 2014. годину“,
 Статистика - Анкетни лист за народне библиотеке за 2014. годину,
 Статистика - Анкетни лист о раду библиотека у 2014. години за Републички
завод за статистику Републике Српске,
 Прикупљање мјесечних статистичких података о раду ЈУ НУБ Републике
Српске за 2015. годину.
Остале активности одјељења за Међубиблиотечку позајмицу
 Сарадња са Хисторијским музејом из Сарајева. Припрема гостовања изложбе „А онда,
одјекнуо је онај пуцањ у Сарајеву...: БиХ и први свјетски рат“ (отварање 21.05.2015). У
оквиру ове изложбе одржана је радионица „Како унаприједити сарадњу
музеја/галерија и школа на примјеру изложбе „А онда, одјекнуо је онај пуцањ у
Сарајеву...: БиХ и први свјетски рат“ (22.05.2015),
 Припрема каталога и поставке изложбе „Кочићев свијет“ поводом 50. Кочићевог збора
(отварање 23.08.2015),
 Припрема каталога и изложбе „Ведрине и сете Бранка Ћопића“ (отварање 05.09.2015),
ЈУ НУБ РС – Библиотека града Београда. Промоција изложбе посјетиоцима у
Бањалуци. Гостовање на отварању изложбе у Библиотеци града Београда. Гостовање
изложбе у народним библиотекама у Републици Српској: „Филип Вишњић“
(Бијељина), „Бранко Ћопић“ (Брод) и „Веселин Маслеша“ (Лакташи).
ОДЈЕЉЕЊЕ ПЕРИОДИКЕ СА ЧИТАОНИЦАМА
Набавка периодичних публикација:






Обавезним примјерком Републике Српске: 129 наслова, 2 489 примјерака
Размјеном (Београд): 311 наслова, 716 примјерака
Размјеном (Нови Сад): 85 наслова,196 примјерака
Куповином: 12 наслова, 1 734 примјерака
Поклоном: 102 наслова, 217 примјерака
Укупно набављено: 639 наслова, 5 498 примјерака

Пријем и дистрибуција обавезног примјерка:
 Примљено: 129 наслова, 9 501 примјерaк
 За НУБ РС остављено: 2 489 примјерака
 Запаковано за дистрибуцију: 7 012 примјерака
Обрада периодичних публикација:
 Инвентарисано: 682 наслова
 Каталогизирано: 44 нова наслова
Укупан број обрађених периодичних публикација у електронском каталогу: 3 626
 Аналитичка обрада часописа: 43 наслова, 1 169 чланакa
 УДК класификација: 48 наслова, 2 915 чланака
Укупан број чланака обрађених у COBISS-y : 7 002 чланака
Коришћење читаонице периодике:





Корисника: 738
Коришћено часописа: 339 наслова 1143 бројева
Коришћено новина: 532 наслова, 22 636 бројева
Укупно коришћено: 871 наслов, 23 779 бројева

Коришћење дигиталних колекција
 Корисника: 6
 Дигитaлнизованих часописа: 7 наслова, 56 бројева
Уређење и издавање ретроспективне библиографије периодике Републике Српске
 Редигована „Библиографија серијских публикација Републике Српске“ са 122
библиографске јединице и у електронском облику постављена на сајт НУБ РС
Припрема ретроспективних библиографија чланака
 Израђена ретроспективна Библиографија часописа „Дефендолофгија“(1997-2015) са
255 библиографских јединица и Библиографија издања ЕДЦ (редиговано 85
електронских записа),
 Израђена ретроспективна Библиографија часописа „Безбједност“ (1997-2015) са 345
библиографских јединица.
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 2015. годину.
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 коришћењу библиотечких сервиса,
препорука корисних линкова, контрола и помоћ при коришћењу 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 ........................ 5 извршиоца
ВШС ...................... 3 извршиоца
ССС ........................ 1 извршиоца
ИНФОРМАТИВНО-ПОЗАЈМНО ОДЈЕЉЕЊЕ
Реализовано:




















Уписано 2810 корисника;
Сви уписани корисници уведени у индекс корисника;
Издато 50 927 књига корисницима на посудбу;
Услужено 28 735 корисника;
Примљено 4 367 нових књига;
Откуцано 1 753 нових карти за књиге којима су биле попуњене карте књиге;
На коричење издвојена 371 књига;
Позивани корисници који дугују књиге и послане 553 писмене опомене;
Вођена дневна и мјесечна статистика на прописаним обрасцима;
Све књиге са Информативно-позајмног одјељења, које су доступне корисницима,
унијете су у COBISS систем, при чему су у 2015. години издвојене, унијете у систем и
враћене у фонд 7 193 књиге;
Сви корисници Информативно-позајмног одјељења унијети су у COBISS систем, чиме
је омогућено да се од 01. јануара 2016. године започне аутоматско задуживање
корисника одјељења;
Сви запослени на Информативно-позајмном одјељењу обучени су за почетак рада у
COBISS позајмици;
Израђивани информативни плакати којима се читаоцима препоручују нова издања, као
и добитници престижних награда из књижевности;
Српска књижевност издвојена од осталих књижевности бивше Југославије;
Све књиге сложене и унутар фонда означене по УДК систему;
Издвајана дотрајала и неактуелна грађа која је измјештена у приручни магацин;
Унијето 730 књига са локацијским подацима (поље 996);
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 Бањалуке,
Приједора, Челинца, Котор Вароша, као и за студенте Универзитета у Бањој Луци с
циљем њиховог упознавања са радом и понудом Информативно-позајмног одјељења;
 Редовно ажурирање и уређивање Facebook странице са свим информацијама и
обавјештењима о новим књигама и дешавањима у библиотеци;
 Настављена сарадња са писаним и електронским медијима медијима.
ДЈЕЧИЈА БИБЛИОТЕКА БОРИК
Реализовано:
Издавање књига, уписи и информације за дјецу и одрасле;
Дјечија библиотека „Борик“ је у оквиру текућих послова планираних за 2015.
годину реализовала следеће активности кроз упис и евиденцију 595 корисника: преко 6
583 посjетилаца у издаваоници, и преко 2 440 евидентираних посјетилаца у читаоници
(укупно 9 023), број посјета играоници 578, укупно прочитаних књига је 11 208
(издаваоница 8 645, читаоница 2 563). Свим посјетиоцима пружене су информације о
нашим услугама и програмима и упућени су у рад и активности Дјечије библиотеке
„Борик“. Сви послови са корисницима око издавања књига и других активности уредно су
евидентирани кроз дневну и мјесечну статистику.
 Стручна помоћ при изради научних и стручних радова.
Корисници наше читаонице осим дјеце су и студенти учитељског факултета,
педагози, дјечији психолози и просвјетни радници који су код нас тражили помоћ при
изради семинарских и дипломских радова, припрема за часове, коришћење уџбеника за
основну школу и слично. Дјеци смо помагали при изради тема, реферата и паноа.
Информатори су обрадили и 65 тема.
 Одржавање фондова;
Одржавање фондова подразумјевало је следеће 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. Одржавање и уређивање (сликовнице и играчке)
дјечије играонице у којој су током године биле организоване радионице за предшколски
узраст. Набавка часописа за родитеље у читаоници за родитеље. Што се тиче
обогаћивања фонда преузели смо 591 нових књига (од чега су 465 за издаваоницу и 126 за
читаоницу).
 Стручна помоћ корисницима при коришћењу библиотечких сервиса;

Ова врста услуга пружана је најчешће студентима, професорима, и научним
радницима, којима су биле потребне информације гдје могу пронаћи одговарајућу
литературу, у којем одјељењу ЈУ НУБ Републике Српске и гдје 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;
Наши чланови су врло активни у коришћењу интернет клуба у простору
Читаонице, те је ова врста услуга врло присутна у свакодневном раду. Укупни број
корисника интернета у 2015. години износио је 979. 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 „Бранко Ћопић, ОШ „Иво Андрић“,
ОШ „Ђура Јакшић“ из Шарговца, ОШ „Бранко Радичевић“; посјете вртића: „Вјеверица“,
„Пиколини“, „Наташа“. Организоване посјете штићеника „Дома Рада Врањешевић“ у
оквиру „Клуба читалаца“ су се одвијале континуирано сваких 15 дана. Током 2015. године
Дјечија библиотека „Борик“ је организовала бројне едукативне и креативне програме,
забавна дружења, промоције књига и дружење са писцима.
Креативне радионице организоване су у дјечијој библиотеци током 2015. у два
циклуса и то у периоду од фебруара до краја маја (Причамо вам приче, Креативно писање,
Школа бонтона, Драмска радионица, Радионица за дјецу предшколског узраста и Школа
сликања,) и од почетка октобра до краја децембра:






Мала школа енглеског (узраст 4-7 год.), води Александра Чворовић,
Креативно писање (школски узраст) води књижевница Александра Чворовић,
Мала школа њемачког језика (узраста 4-7 год.) води Драгана Грујиновић,
Драмска радионица (школског узраста) води Тања Милетић,
Школа сликања (школски узраст) води академски сликар Никола Чворовић.

Преко зимског распуста имали смо једном седмично уобичајну активност гледања
филмова („Штрумфови“, „Божић диносауруса“, „Конференција животиња“, „Мала
сирена“, „Гномео и Јулија“, „Упомоћ ја сам златна рибица“). Организована је и радионица
за бебе „Први кораци ка књизи“ у фебруару, као и два предавања за секцију мали
библиотекари ОШ „Иво Андрић“. У периоду љетњег распуста по први пут смо
организовали „Љето у Дјечијој библиотеци“ које се састојало од илустровања прича,
гледања филмова, разговора о књизи и организовања толк-шоу радионице.
Обиљежили смо Свјетски дан дјечије књиге и дан Европских језика.

За литерарну секцију школе “Ђура Јакшић” из Шарговца одржали смо неколико
предавања и интерактивну радионицу и гостовали смо такође код њих у школи
учествујући у њиховој кампањи промовисања читања.
Организовали смо двије приредбе/забаве/маскенбал са дјецом која похађају наше
креативне радионице, да бисмо родитељима и медијима приказали резултате нашег рада
(традиционално се одржавају крајем школске године и пред Нову годину).
Дјеца из радионице креативног писања имала су наступ у Парку “Петар Кочић” у
оквиру књижевних сусрета “Станко Ракита” у сарадњи са УКС Подружница Бања Лука. У
оквиру истих сусрета додјељена је у Банском двору и читалачка значка за најбољег
читаоца Дјечије библиотеке, Андреу Шурлан.
Поред наведених активности које сами организујемо у нашем простору су
гостовали: Дјечији студио глуме “Рода” са представом “Весело игралиште”, затим
радионица “Ријечима кроз фотографију” коју су водили бањалучки књижевници Драгана
Грујиновић и Жељко Ђурђевић.
Организовали смо неколико промоција књига: Лане Басташић (“Настја црта сунце
и друге приче”) и дружење с књижевницом Александром Чворовић (“Чаробна ружа”), које
су биле медијски добро пропраћене.

ОДЈЕЉЕЊЕ СТАРЧЕВИЦА







корисника библиотеке: 246,
посјетилаца: 6 133,
посјетилаца у читаоници: 2 463,
издатих књига и сликовница: 10 240,
корисника интернета: 406,
фонд је обогаћен са 638 нових књига.
Радионце које су реализоване у 2015. години:



школа шаха “Мала рокада” (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
Реализовано:
У склопу континуираног процеса извршавања пословних обавеза у одјељењу ''Обилићево''
реализовано је следеће:
 Одјељење од почетка 2015. год. ради пуно радно вријеме;
 Набављен је знатан број нових наслова, великим дијелом путем поклона;
 Стручно је обрађен већи број тема за ученике и студенте;

 Пружање помоћи читаоцима приликом претраживања 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;
 Редовна дневна и мјесечна статистика;
 Обиљежавање књижног фонда словним ознакама;
 Опомене читаоцима који нису вратили књиге;
 Набавка дневне штампе;
 Континуирано уношење и обрада старог и новог књижног фонда у систем
COBISS;
 Куцање карте књиге;
 Израда спискова за све пристигле нове наслове;
 Обављено је генерално чишћење библиотеке : чишћење полица, прање итисона,
прозора и намјештаја. Након ових радова генерално је сложен цијели књижни
фонд библиотеке;
 Редовне посјете Дому пензионера сваки мјесец;
 Редовно одржавaње Facebook странице библиотеке „Обилићево“;
 Имали смо и неколико посјета ученика средњошколског центра ''Гемит
Апеирон'' и у оквиру тих посјета, упознали смо ученике са начином рада
библиотеке, процесом обраде књига, каталозима, начином задуживања
књижног фонда и сл.;
 Oву годину је обиљежила информација о исељењу наше Библиотеке из
простора у којем се налази и тим поводом смо имали неколико посјета новинара
и телевизијских екипа;
 Уписан је 221 читалац;
 Обрађено је у систему COBISS 874 примјерка;
 3 364 посјетиоца;
 прочитано 4 308 наслова;
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.......................................... 3 извршиоца.
Реализовано:

 ангажман у поступку ревизије финансијског пословања ЈУ НУБ Републике Српске
за 2014. годину од стране Главне службе Ревизије јавног сектора Републике
Српске у периоду од новембра 2014. до маја 2015. године;
 праћење, усклађивање и примјене нових законских прописа из области
финансијског и рачуноводственог пословања (нови Закон о рачуноводству и
ревизији („Службени гласник Републике Српске“, бр. 94/15; Закон о порезу на
доходак, („Службени гласник Републике Српске“, бр.60/15), Закон о јавним
набавкама у БиХ, („Службени гласник БиХ“, бр. 39/14 са сетом подзаконских
аката, објављених у „Службеном гласнику БиХ“, бр.90/14),
 учешће у изради Нацрта Закона о библиотечко-информационој дјелатности те
усклађивање аката са Правилником о садржају и начину вођења Регистра и
Централног регистра културних добара, (“Службени гласник Републике Српске“,
број 20/15),
 парнице ( припремно рочиште) пред надлежним Окружним привредним судом у
Бањалуци (август и октобар 2015.) у једном од два судска спора који је покренуо
Град Бања Лука 2012. године ради наплате дуга ЈУ НУБ Републике Српске по
основу неплаћања ПДВ-а за коришћење пословног простора у ул. Саве Љубоја бр.2
и ул. Булевар Живојина Мишића бр. 29 и 33;
 организовано полагање стручног испита у библиотечкој дјелатности у прољећном
року 2015. године, укупно 73 кандидата;
 закључивање типских Уговора о пуноправном чланству библиотека/факултета у
систем COBISS.RS, укупно осамнаест (18) између ЈУ НУБ Републике Српске и
осам (8) народних библиотека са осам матичних регија у Републици Српској
(Лакташи, Козарска Дубица, Вишеград, Милићи, Невесиње, Теслић, Угљевик и
Хан Пијесак ) и десет (10) факултета Универзитета у Бањој Луци и Источном
Сарајеву: (Архитектонско-грађевински и геодетски, Економски факултет Бања
Лука, Институт за генетичке ресурсе, Факултет политичких наука Бања
Лука,Филозофски факултет Бања Лука, Економски факултет Брчко, Факултет
пословне економије Бијељина, Саобраћајни факултет Добој, Технолошки факултет
Зворник, Факултет за производњу и менаџмент.
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, комерцијални и послови набавке;
послови економа.

Кадрови:

ВСС ..............................................
ССС ..............................................

1 извршилац
1 извршилац.

Напомена: Финансијски извјештај за 2015. годину (посебан документ)
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
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 Future Library Ineli-Balkans (Фондација Бил и Мелинда Гејтс),
3) Пројекат COBISS.RS II фаза (Министарство просвјете и културе Републике Српске),
4) Пројекат „Петар Кочић“ (Министарство цивилних послова БиХ),
5) Пројекат „Сопронова печатња“ (Министарство цивилних послова БиХ).
Реализовани пројекти:
1. Пројекат „Историјом до помирења“ – 100 година од Првог свјетског рата“ финансиран
од стране Европске уније (2014-2105.),

2. Изложба "Ведрине и сете Бранка Ћопића" поводом 100 година од рођења (реализована
у сарадњи са Библиотеком града Београда).
3. Пројекат Заштита и чување библиотечке грађе (Министарство цивилних послова БиХ);
4. Пројекат „Потстицање читања код младих“ (Гете институт):
СТРУЧНИ И НАУЧНИ СКУПОВИ, КОНФЕРЕНЦИЈЕ, ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ,
СЕМИНАРИ и КУРСЕВИ














Курс COBISS3/ПОЗАЈМИЦА
стручни скуп библиотекара Републике Српске, Требиње,
Вишеградска стаза, Вишеград,
Годишња конференција ISBN агенција, Софија,
Стручни библиотечки испити, Бањалука,
Годишњи скуп библиографа, Инђија (Србија),
Научни скуп у оквиру пројекта ''Лирски, хумористички и сатирички свијет Бранка
Ћопића“, Бањалука,
Конференција Future Library Unconference 2014. у организацији Фондације Бил и
Мелинда Гејтс), Атина,
Курсеви COBISS3 каталогизација и COBISS3 фонд, Бањалука,
Будућност Гутенбергове галаксије, стручни скуп, Пљевља;
Креативна Европа, Инфо дан, Сарајево
Библионет, Ужице,
Организација и коришћење библиотечких ресурса (ЈУ НУБ Републике Српске).
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
Бањалука,
Београд,
Сарајево,
Загреб.

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 међународну политику и привреду, Београд,
Српска академија наука и уметности, 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,
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.

1. ИЗДАВАЧКА ДЈЕЛАТНОСТ ШМУЉА, Вања, 1981Анатомија заборава / Вања Шмуља, Споменка Кузмановић, Љубица Милекић ;
предговор Драгослав Илић ; [превод на енглески Радомир Медојевић, превод на
њемачки Хелен Јаки Косић, превод на француски Љубица Милекић, Славко

Малешевић]. - 2. изд. - Бања Лука : Народна и универзитетска библиотека
Републике Српске,
2. АНДРИЋЕВА Авлија
Andrićeva Avlija = Andrićs Hof / [urednik] Branko Tošović. - Graz : Institut für
Slawistik der Karl-Franzens-Universität ; Banja Luka : Narodna i univerzitetska biblioteka
Republike Srpske ; Beograd : Svet knjige : Nmlibris, 2015 (Banja Luka : Grafid). - 1014
str. : ilustr. ; 30 cm. - (Andrić-Initiative / Institut für Slawistik der Karl-FranzensUniversität Graz ; Tom 8 / [uređuje] Branko Tošović).
3. ЖЕНА - мушкарац
Žena - muškarac: dva svijeta, dva motiva, dva izraza u djelima Branka Ćopića : lirski,
humoristički i satirički svijet Branka Ćopića / urednik Branko Tošović = Frau - mann:
zwei welten, zwei motive, zwei ausdrucksarten in den werken von Branko Ćopić : Die
lyrische, humoristische und satirische Welt von Branko Ćopić / editor Branko Tošović ;
[prevod na njemački Arno Wonisch]. - Banja Luka : Narodna i univerzitetska biblioteka
Republike Srpske ; Graz : Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, 2015
(Banja Luka : Grafid). - 373 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Ćopićev projekat : serija ; tom 4 =
Ćopić-Projekt : reihe ; band 4 / Branko Tošović)
4. КРАСИЋ Марјановић, Олга, 1953Ведрине и сете Бранка Ћопића (1915-1984) : [изложба поводом обележавања 100годишњице рођења] / [аутори изложбе и каталога Олга Красић Марјановић, Ратка
Марић]. - Бања Лука : Народна и универзитетска библиотека Републике Српске ;
Београд : Библиотека града Београда, 2015 (Бања Лука : Графид).
5.

ЋОПИЋ, свилен писац / [приредио] Миленко Стојичић. - Бања Лука : Народна и
универзитетска библиотека Републике Српске, 2015 (Бања Лука : Графопапир).

6. МАРИЋ, Ратка
Изложба Кочићев свијет : поводом 50 година Кочићевог збора / [аутор каталога и
изложбе Ратка Марић]. - Бања Лука : Народна и универзитетска библиотека
Републике Српске, 2015 (Бања Лука : Графопапир).
7. ГРАНДИЋ, Александар, 1970Први светски рат у српској прози од 1914. до 1941. године / Александар - Саша
Грандић. - Бања Лука : Народна и универзитетска библиотека Републике Српске,
2015 (Бања Лука : Графопапир).
8. ШМУЉА, Вања, 1981У туђем пристаништу : живот и заоставштина Душана Ј. Ђоновића / Вања
Шмуља. - 1. изд. - Бања Лука : Народна и универзитетска библиотека Републике
Српске, 2015 (Бања Лука : Графид).
9.

ОДЈЕЦИ : европска штампа о Сарајевском атентату и Јулској кризи : [каталог
изложбе] / [аутори Бранко Тошовић ... [и др.] ; превод на енглески језик Дијана

Миљатовић]. - Бања Лука : ЈУ Народна и универзитетска библиотека Републике
Српске, 2015 (Бања Лука : Графид).
10. НАРОДНА и универзитетска библиотека Републике Српске (Бања Лука)
Статистички билтен ЈУ НУБ РС : за 2014. годину / Народна и универзитетска
библиотека Републике Српске ; [приређивач Ратка Марић]. - Бања Лука : Народна и
универзитетска библиотека Републике Српске, 2015 (Бања Лука : Графопапир).
11. ЈАЊИЋ, Јелена, 1975Библиографија Младена Шукала : од 1974. дo 2014. / Јелена Јањић, Данијел
Дојчиновић. - Бања Лука : ЈУ Народна и универзитетска библиотека Републике
Српске, 2015 (Бања Лука : Графид). - 254 стр. : слика М. Шукала ; 23 cm. (Bibliographia Universitatum ; књ. 1)
12. САРАЈЕВСКИ атентат
Sarajevski atentat : izvorne stenogramske bilješke sa glavne rasprave protiv Gavrila
Principa i drugova, održane u Sarajevu 1914. godine / kritička obrada, uvod i redakcija
Vojislav Bogićević ; [glavni i odgovorni urednik Ljilja Petrović-Zečić ; predgovor drugom
izdanju Borivoje Milošević]. - 2. izd. - Banja Luka : Narodna i univerzitetska biblioteka
Republike Srpske, 2015 (Banja Luka : Grafid).
13. ДЕДИЈЕР, Владимир, 1914-1990
Sarajevo 1914. II / Vladimir Dedijer ; [glavni i odgovorni urednik Ljilja PetrovićZečić]. - Reprint izd. - Banja Luka : Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske,
2015 (Banja Luka : Grafid).
14. ДЕДИЈЕР, Владимир, 1914-1990
Sarajevo 1914. I / Vladimir Dedijer ; [glavni i odgovorni urednik Ljilja Petrović-Zečić ;
predgovor reprinta Željko Vujadinović]. - Reprint izd. - Banja Luka : Narodna i
univerzitetska biblioteka Republike Srpske, 2015 (Banja Luka : Grafid).
15. КРАСИЋ Марјановић, Олга, 1953Киш : изложба Библиотеке града Београда поводом обележавања 80-годишњице
рођења Данила Киша : Народна и универзитетска библиотека Републике Српске,
Бања Лука, март 2015. године / [аутор изложбе и каталога Олга Красић
Марјановић]. - Бања Лука : Народна и универзитетска библиотека Републике
Српске ; Београд : Библиотека града Београда, 2015 (Бања Лука : Графопапир).
16. БИЛБИЈА, Биљана, 1952Основи библиотекарства / Биљана Билбија. - 2. измијењено и допуњено изд. Бања Лука : Народна и универзитетска библиотека Републике Српске, 2015 (Бања
Лука : Графопапир).
17. МИЛОШЕВИЋ, Бојана, 1962Библиографија чланака часописа Дефендологија, зборника радова, годишњака и
књига ЕДЦ : (1997-2015) / Бојана Милошевић. - Бања Лука ; Европски
дефендологија центар за научна, политичка, економска, социјална, безбједносна,

социолошка и криминолошка истраживања : Народна и универзитетска библиотека
Републике Српске, 2015 (Бања Лука : Графопапир).
ПУТЕВИ часопис за кулутуру, књижевност умјетност бр. 18
ЈУ НУБ Републике Српске је добитник награде «Моштаница» за издавачки подухват, а
коју додјељује Међународни сајам књига у Бањалуци. Награда је додијељена за репринт
издање «Сарајево 1914» аутора Владимира Дедијера.
ИНВЕСТИЦИЈЕ И ПОСЛОВИ ОПРЕМАЊА ЕНТЕРИЈЕРА
–
–
–
–
–
–
–
–

адаптација простора за смјештај докторских дисертција и магистарских радова,
адаптација простора за смјештај фонда формата V,
израда полица за смјештај библиотечке грађе (ИПО, магацин 38);
израда 24 самостојећа паноа,
кречење изложбеног салона;
адаптација сале 28,
адаптација сале за промоције;
одржавање електро-инсталационе и водоводне мреже, контрола и замјена
противпожарних апарата, замјена расвјетних тијела, замјена полупаних стаклених
површина итд.
ПРЕГЛЕД МАНИФЕСТАЦИЈА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ
У ЈУ НУБ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Културни програми
У току 2015. године у оквиру културних програма ЈУ Народна и универзитетска
библиотека Републике Српске била је организатор и суорганизатор преко осамдесет
различитих културних садржаја. Већи дио програма реализован у просторијама
библиотеке, али као и ранијих година, Библиотека је гостовала на значајним
међународним сајмовима у региону, те промовисала свој рад у другим сродним културним
институцијама у земљи и региону. Осим књижевних вечери, које представљају окосницу
културног програма и у оквиру којих су представљени значајни савремени српски писци,
дио програма је као и у досадашњем раду библиотеке фокусиран око тематских изложби,
од којих је дио био реализован од стране запослених радника Библиотеке, а један дио се
односио на гостујуће изложбе.
Значајан сегмент програмских дјелатности и у прошлој години су биле културне
манифестације и то међународни сајмови књига (у Бањој Луци, Београду, Сарајеву,

Загребу)
У оквиру Дана града Бањалуке Библиотека већ традиционално организује манифестацију
којом се афирмише библиотека и читање под називом ''Мој град, моја библиотека'' у
оквиру које познате личности из културног и јавног живота читају одломке из књига.
Манифестација је и у току прошле године успјешно реализована.
Односи са јавношћу
Медији су и поред обимности прошлогодишњег програма испратили све
активности библиотеке. Из године у годину је уочљиво побољшање у сарадњи са
медијима и веће и значајније учешће Народне и универзитетске библиотеке у медијском
простору у односу на претходне године. У неколико наврата поједини програми
Библиотеке били су представљени у Централном дневнику на Радио-телевизије Републике
Српске, редовно смо праћени у културним емисијама, а такође 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, Блицом,
Press-оm, Телевизијом Елта, БН телевизијом, Радио-телевизијом Босне и Херцеговине.
Програми Библиотеке редовно су праћени и на бројним порталима: Е- култура (портал за
културу Министрарства просвјете и културе Републике Српске), Бука, Фронтал,
Književnost.org. и бројним другим.
ПРЕГЛЕД ДЕШАВАЊА
ЈАНУАР
1. Изложба „Најбољи филозофи 19. и 20. вијека“, 19. јануар
2. Портрет писца: Драган Јовановић Данилов, 27. јануар
3. Научни скуп „Коришћење и заштита ресурса природе – улога међународне уније за
заштиту природе“, 28. јануар
4. Промоција јубиларног броја и изложба досадашњих издања часописа Крајина, 29.
јануар
ФЕБРУАР
Промоција романа Саше Баштинца „Неуравнотежени“, 6. фебруар
Изложба фотографија „Упознај Русију“, 9. фебруар
Радионица „Први кораци ка књизи“, 12. фебруар
Предавање Олага Солдата на тему „Козаштво: од Крајине до Украјине“, 17.
фебруар
5. Гостовање изложбе „Анатомија заборава“ у Лондону у Дому Владике Николаја, 17.
фебруар
6. Промоција филма „Елена“ редитеља Андреја Звагинцева, 26. фебруар
1.
2.
3.
4.

7. Обиљежавање јубилеја 18 година Дефендологије, 27. Фебруар
МАРТ
Промоција књиге „Украјинско питање данас“, 3. март
Вече женске креативности „Ткање као писање“, 6. март
Отварање изложбе „Киш“, 12. март
Промоција књиге Зоране Кошпић „Звијезда Даница“, 17. март
Четврто повезивање поводом Свјетског дана поезије, 20. март
Пројекција филма „Пикова дама“, 24. март
Дани Франкофоније – Такмичење у француском диктату, 25. март
Дани Франкофоније – пројекције филмова, 18-25. март
Стручни семинар за народне библиотеке „Организација
библиотечких ресурса“, 26. март
10. Поводом дана шале Војин Тривуновић чита своје књиге, 31. март
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

и

коришћење

АПРИЛ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Промоција библиографије и часописа „Безбједност, полиција, грађани“, 2. април
Сатирично вече Горана Кљајића „Полемика“, 14. април
Регионално такмичење Пчелице срицања, 15. април
Промоција књиге Тање Ступар Трифуновић „Сатови у мајчиној соби“, 16. април
Изложба „Анатомија заборава“ 20. април
Манифестација „Креативни град, креативна библиотека“, 24. април
Промоција изабраних дијела Селимира Радуловића, 27. април
Промоција књиге Радмиле Карлаш „Погрешан перон“, 28. Април

МАЈ
1. Културна манифестација поводом 70 година од побједе над фашизмом, 7-9. мај
2. Промоција књиге Горана Шауле „Мраморна свадба“, 21. мај
3. Отварање изложбе „А онда, одјекнуо је онај хитац у Сарајеву...: Први свјетски рат
и Босна и Херцеговина“, 21. мај
4. Промоција књиге „Венцловићев Сентандрејски буквар 1717“, 27. мај
5. Промоција књиге Горана Дакића „Петодинарке“, 28. Мај
ЈУН
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Радионица о животу и дјелу Томаса Мана, 4. јун
Књижевно вече – Гостовање словеначких писаца, 5. јун
Прес конференција у оквиру пројекта „Изучавањем историје до помирења“, 12. јун
Промоција књиге Слободана Кекића „Цвијет у гробу“, 23. јун
Вече са Вањом Булићем, 24. јун
Промоција књиге Ранке Пеулић „Кажем гласно“, 26. јун
Отварање изложбе „Одјеци: европска штампа о сарајевском атентату и јулској
кризи“ и промоција књига, 29. јун

АВГУСТ
1. Изложба „Петар Кочић“ поводом 50. Кочићевог збора, 24. август
2. Промоција књиге „Настја црта сунце и друге приче“, 26. август
СЕПТЕМБАР
1. Изложба „Ведрине и сете Бранка Ћопића“, 4. септембар
2. 5. симпозијум „Дјетињство, младост и старост у Ћопићевом стваралаштву“, 4-5.
септембар
3. Промоција књиге Весне Капор „По сећању се хода као по месечини“, 16. септембар
4. Промоција Зборника радова: Гдје ти је држава, Каине?, 23. септембар
5. Промоција Часописа ЈУ Спомен-подручја Дона Градина „Топола“, 24. септембар
6. Европски дан језика, 25. септембар
7. Промоција књиге Бобане Вучановић „Моира“, 30. септембар
ОКТОБАР
1.
2.
3.
4.
5.

Промоција књиге Душана Бурсаћа „Из прошлости и садашњости“, 1. октобар
Поставка изложбе „Анатомија заборава“ у Јецрејском културном центру, 8. октобар
Изложба „Немојте нас заборавити“, 15. октобар
Промоција књиге Драгана Студена „Лек за проклетство“, 22. октобар
Изложба „Минијатура на зрну грашка“, 22. октобар

НОВЕМБАР
1. Студентски дан, 06. новембар
2. Промоција књиге „Гордана Дејановић – Од симболике до апстракције“, 10.
новембар
3. Промоција књиге „Библиографија Младена Шукала од 1974. до 2014. године“, 23.
новембар
4. Промоција књиге „У туђем пристаништу – Живот и заоставштина Душана Ј.
Ђоновића“, 24. новембар
5. Промоција новог броја часописа за књижевност, културу и умјетност „Путеви“, 25.
новембар
6. Изложба „1914. да устане Русија сва на ратни подвиг“, 28. новембар
7. Промоција књиге Миле Лисице „Два метра тишине“, 30. новембар
ДЕЦЕМБАР
1. Изложба слика Перице Ивановића, 10. децембар
2. Гостовање књижевника Пала Бендера, 11. децембар

3. Промоција репринт издања књиге Срђана Радуловића „Судбина Крајине“, 17.
децембар
4. Промоција књиге Љиљане Вујић Томљановић „Тачност касни“, 18. децембар
5. Промоција књиге Берислава Благојевића „Ми у магли“, 21. децембар
6. Портрет писца Ласло Блашковић, 22. децембар
7. Помен књижевнику Душану Праћи, 23. децембар
8. Дани руске културе у Бања Луци, 17-29. децембар
Пројекат „Изучавањем историје до помирења“ поводом обиљежавања стогодишњице од
почетка Првог свјетског рата и Сарајевског атентата, финансиран од стране ЕУ
представљен је у сљедећим градовима Босне и Херцеговине:
Бијељина, Брчко, Бањалука, Требиње, Бихаћ, Приједор, Зеница, Тузла, Сарајево, Мостар,
Сребреница, Јајце, Добој.
Пројекат је представљен и на међународним сајмовима књига у: Бањалуци, Сарајеву,
Београду и Загребу.

