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УВОДНА РИЈЕЧ  

Протекла година ће засигурно остати запамћена по неколико значајних догађаја  који 

завређују пажњу читаоца овог извјештаја, бар толико, уколико му остали текстови служби 

и одјељења буду одвећ дуги и мање занимљиви. 

Па кренимо редом. Народна и универзитетска библиотека Републике Српске 2016. године 

обиљежила је 80 година рада уз кампању „Његујмо српски језик“. Кампања је реализована 

као заједнички пројекат културних, образовних и научних институција Србије и 

Републике Српске. 

У години јубилеја Библиотека је у потпуности аутоматизовала позајмицу књига уз 

примјену свих корисних сервиса који помажу кориснику да у врло кратком времену 

добије потребне информације. Поред тога, уз нашу подршку и помоћ, породица 

COBISS.RS повећала се за 15 библиотека, тако да су тренутно у систему активне 34 

библиотеке. 

На достојан начин смо обиљежили 100 година од смрти Петра Кочића објављивањем 

критичког издања „С планине и испод планине и друга проза“ за коју смо као издавач 

добили награду Београдског сајма књига. 

На пољу међународне сарадње издвојила бих отварање Представништва француског 

института у БиХ, као и неколико изузетних изложби  приређених у сарадњи са Гете 

институтом, Музејом Никола Тесла Београд, Музејом савремене умјетности Београда и 

осталим институцијама са којима Библиотека има изузетну сарадњу. 

Иза нас је на десетине програма, неколико осавремењених простора, са идејама које 

свакодневно реализујемо са циљем пoпуларизације читања и приближавања наших услуга 

свима који су жељни знања, дружења и квалитетне забаве. 

         ДИРЕКТОР 

          Љиља Петровић Зечић 
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ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ  

Управног одбора ЈУ НУБ Републике Српске  

за 2016. годину 

 

Током 2016. године Управни одбор ЈУ НУБ Републике Српске одржао је три 

редовне и једну ванредну телефонску сједницу. Прва сједница је, уједно, била и 

конститутивна, на којој су изабрани предсједник и потпредсједник Управног одбора ЈУ 

НУБ Републике Српске. Тада  је и директор ЈУ НУБ Републике Српске, Љиља Петровић 

Зечић, информисала чланове Управног одбора о обиљежавању јубилеја 80 година од 

оснивања Библиотеке, као и о активностима које претходе том Јубилеју. Упознала их је и 

са текућим пословима Библиотеке као што су: организовање полагања стручног испита, 

имплементација COBISS пројекта, организовање разних изложби и књижевних вечери.  

На осталим сједницама су разматрана текућа питања о раду ЈУ НУБ Републике 

Српске и донесено је  неколико конструктивних одлука и приједлога. 

Управни одбор: 

1. Душан Поповић, предсједник 

2. Рајко Леканић, потпредсједник 

3. Проф. др Марија Бургић, члан 

4. Василије Шајиновић, члан 

5. Весна Крунић, члан 

 

 Управни одбор је донио одлуке о: 

– прихватању Приједлога протокола о сарадњи између Библиотеке Матице Српске 

у Новом Саду и  ЈУ НУБ Републике Српске;  

– усвајању Приједлога о додјели Повеља ЈУ НУБ Републике Српске; 

– усвајању Извјештаја Централне пописне комисије ЈУ НУБ Републике Српске о 

књижењу резултата пописа за 2015. годину; 

– усвајању Финансијског извјештаја за 2015. годину; 

– усвајању Приједлога измјена и допуна Статута ЈУ НУБ Републике Српске ради 

усклађивања са одредбама новог Закона о библиотечко-информационој 

дјелатности Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 

44/16); 
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– усвајање Приједлога финансијског плана ЈУ НУБ Републике Српске за 2017. 

годину; 

– усвајање Приједлога отписа библиотечке грађе из фондa Дјечијег одјељења 

Градске јединице ЈУ НУБ Републике Српске; 

– утврђивању висине чланарине и осталих накнада за библиотечке услуге у ЈУ 

НУБ Републике Српске у 2017. години; 

– утврђивању накнада за полагање стручног испита у библиотечко-информационој 

дјелатности у 2017. години.  

 

                                                                     Предсједник Управног одбора 

 Душан Поповић 
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ОРГАНИЗАЦИЈА ЈУ НУБ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

Основне организационе јединице Библиотеке су: 

– Матична јединица, 

– Национална јединица, 

– Универзитетска јединица, 

– Градска јединица,  

– Заједничке службе. 

Радници ЈУ НУБ Републике Српске: 

1. ЉИЉА ПЕТРОВИЋ ЗЕЧИЋ, директор  

2. ЉИЉАНА БАБИЋ, секретар 

3. ТАТЈАНА ДУНОВИЋ, виши библиотекар  

4. БОЈАНА МИЛОШЕВИЋ, библиотекар савјетник  

5. ЖЕЉКА КОМЛЕНИЋ, библиотекар савјетник  

6. БИЉАНА ПАПИЋ, библиотекар савјетник  

7. СРЂАН ЖИВАНОВИЋ, виши библиотекар  

8. ХЕЛЕНА ЛАЈШИЋ, виши библиотекар  

9. САША ЛЕВИ, библиотекар 

10. АЛЕКСАНДАР САША ГРАНДИЋ, виши библиотекар  

11. МИРЕЛА ШАРИЋ, виши библиотекар  

12. ЈЕЛЕНА ЈАЊИЋ, библиотекар савјетник  

13. ТАЊА СТУПАР ТРИФУНОВИЋ, библиотекар 

14. МАРИЈА ПАВЛОВИЋ, библиотекар  

15. АЛЕКСАНДРА ЧВОРОВИЋ, библиотекар  

16. ОРИЈАНА ВУКОВИЋ, библиотекар  

17. АЛЕКСАНДРА РЕНДИЋ, библиотекар  

18. АЛЕКСАНДРА УЛЕТИЛОВИЋ, библиотекар  

19. СЛАЂАНА ДАМЈАНОВИЋ, шеф службе рачуноводства  

20. ДАНКА ДЕЛИЋ, виши библиотекар 

21. ТАТЈАНА МИЉЕВИЋ, библиотекар  

22. РАТКА МАРИЋ, библиотекар 

23. СПОМЕНКА КУЗМАНОВИЋ, виши библиотекар 

24. ВАЊА ШМУЉА, виши библиотекар 

25. ЉУБИЦА МИЛЕКИЋ, виши библиотекар 

26. ОГЊЕНКА САВАНОВИЋ, виши библиотекар 

27. ЈЕЛЕНА ЈОКИЋ, библиотекар 

28. ЗОРАН КИСИЋ, библиотекар 

29. МИЛИЈАНА БОЈИЋ, библиотекар 
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30. СОЊА ПРЖУЉ, библиотекар 

31. ГОРАН ТАЛИЈАН, систем администратор 

32. АЛЕКСАНДРА СТОШИЋ, библиотекар 

33. СРЂАН ВОЈВОДИЋ, дизајнер  

34. ЈОВАНА СИМИЋ, библиотекар 

35. ГАЈИЋ ДУШАНКА, виши књижничар 

36. МАРА МИЛАКОВИЋ, виши књижничар 

37. ЗОРАН ТРЕБОВАЦ, библиотекар 

38. НАДА ЏЕПИНА, књижничар 

39. БРИГИТА ПЕТКОВИЋ, књижничар 

40. ВЕСЕЉКА КАРАЛИЋ, књижничар 

41. ВЕСНА ЈОВИЋ, библиотекар 

42. ВЕСНА ДИЗДАРЕВИЋ, књижничар 

43. НЕВЕНА МЕЋАВА, књижничар 

44. БРАНИМИРКА ВАСИЋ, књижничар 

45. ИРЕНА СТАНИШИЋ, књижничар 

46. САНДРО ГЛИШИЋ, књижничар 

47. МЛАЂЕНКА ШЕШИЋ, референт за књиговезачке послове 

48. МИЉКА БУНИЋ, књижничарски манипулант  

49. РАНКА ТУБИЋ, референт заштите књижног фонда  

50. РАДОЈКА ИВИЋ, благајник 

51. МИЛЕНА ВРТУНИЋ, архивар 

52. ТАЊА МИЛЕТИЋ, референт протокола и секретарица директора 

53. СТЕВАНИЈА ЧЕГАР, референт за биротехничке послове  

54. СЛВАКО АРАПОВИЋ, референт противпожарне заштите 

55. РАДИВОЈ ТУЦКЕШИЋ, портир 

56. ЈОВАН БАЊАЦ, портир 

57. НАДА ЛАЗИЋ, радник на телефонској централи  

58. НАДА СТАНКОВИЋ, радник службе одржавања  

59. РАЈКА МАКСИМОВИЋ, радник службе одржавања 

60. МИЛОМИРКА КНЕЖЕВИЋ, радник службе одржавања 

ДОКТОР НАУКА ..............................................................  3  

МАГИСТАР.......................................................................  4 

ВИСОКА СТРУЧНА СПРЕМА.......................................   26 

ВИША СТРУЧНА СПРЕМА...........................................  5 

СРЕДЊА СТРУЧНА СПРЕМА........................................  14  

КВ .........................................................................................  3 
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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; 
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 писање текстова стручно-методског упутства.  

Кадрови:  

– магистар ......................... 2 извршиоца 

– ВСС ................................. 2 извршиоца  

Реализација: 

 

Вођење Централног регистра библиотека 

У Централни регистар библиотека уписано је 50 библиотека.  
На основу прикупљених документа унесене су измјене у Централни регистар 

библиотека и у штампаној и у електронској форми. 

Вођење Матичног регистра библиотека 

У оквиру матичних функција за регију, 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.   
На основу прикупљених документа унесене су измјене у Матични регистар 

библиотека и у штампаној и у електронској форми. 
 

Надзор над стручним радом библиотека 
 

 Извршен је надзор над стручним радом сљедећих библиотека: 

1. Библиотека Народног позоришта Републике Српске, 

2. Библиотека Електротехничког факултета Универзитета у Источном 

Сарајеву. 

 

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, те на основу њих су урађене двије анализе: 

„Анализа рада народних библиотека Републике Српске за 2015. годину“ и  
„Анализа рада факултетских библиотека Универзитета у Бањој Луци и Универзитета у 

Источном Сарајеву за 2015. годину“.  
  

Пружање стручне помоћи библиотекама 
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       Стручна помоћ пружена је библиотеци у саставу Народне скупштине Републике 

Српске и библиотеци Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног 

насљеђа, а односила се на све фазе стручног рада у библиотеци, од слагања фонда по УДК 

групама, ревизије фонда, инвентарисања нове грађе, те упутстава о даљњем стручном 

раду.  

       Стручна помоћ је пружена Библиотеци Епархије бањалучке, а састојала се у 

практичном раду и формирању збирки ове библиотеке, смјештајем на полице и другим 

стручним пословима око сређивања фонда ове специјалне библиотеке. Планирано је да се 

настави посао око инвентарисања, те формирања каталога грађе. 
Рад је започела и Библиотека Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци. 

И овој библиотеци је пружена стручна помоћ приликом формирања библиотечких збирки, 

слагања и смјештаја грађе према важећим стандардима, те помоћ у стручним пословима у 

вези са каталогизацијом и инвентарисањем грађе.  

Библиотекару факултетске библиотеке, стручна помоћ пружена је једном за 

смјештај фонда и инвентарисање грађе у COBISS3 систему.  
 Библиотекару из библиотеке у Швицарској омогућена је стручна пракса. 

 

 

ВИБ РС ЦЕНТАР 

 Наставак процеса укључивања нових 19 библиотека у систем COBISS.RS у 2. 

фази Пројекта (снимање стања у библиотекама и израда записника о стању 

фонда библиотека, локалних шифрарника библиотека и др.); 
 

 COBISS курсеви намијењени полазницима који се оспособљавају за рад у 

систему COBISS3. (У 2016. години држано је укупно 6 курсева са 73 

полазника.); 

 
 

 Вођење портала Образовање COBISS.RS (e-регистрација за 73 полазника 

курсева, електронске пријаве на курсеве, израда е-образаца, лиценце и 

додјељивање привилегија за рад за нове кориснике система. Додијељена је 

укупно 31 лиценца за каталогизацију од тога 29 Дозвола А, једна Дозвола Б1 и 

једна Ц дозвола. Одређен број полазника, који је похађао курс у новембру 

2016, лиценцу су добили или ће добити у 2017.); 
 

 Вођење архиве докумената - постављање цјелокупне скениране документације 

о библиотекама, курсевима, полазницима, корисницима и активностима на 

одговарајући директоријум система COBISS.RS према редослиједу 

активности. 
 

 У току је финални процес инсталирања база података у ИЗУМ-у за сваку 

поједину библиотеку и њихово постављање на сајт система COBISS.RS.  
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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; 
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– 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: 
 

 Обавезни примјерак: 1.963  

 Куповина:                      405 

 Поклон:                       4.913  

 Размјена:                     7.762 

 

Од тога: 

 Монографских публикација: 14.398 примјерака 

 Магистарских радова:                  132 примјерка 

 Докторских дисертација:                52 примјерка 

 Књигa на страним језицима:        138 примјерака 
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 Некњижне грађе:                           323 примјерка 

 

УКУПНО: 15.043 примјерка 

 

Дистрибуција обавезног примјерка: 

 Достављено: 8.504 обавезна примјерка 

 За Народну и универзитетску библиотеку Републике Српске издвојено: 1.764 

примјерка 

 Дистрибуција књига другим библиотекама (Београд, Нови Сад, Бијељина, Зворник, 

Добој, Приједор, Источно Сарајево, Фоча и Требиње): 6.740 примјерака. 
 

Поклоњене књиге 

 Поклоњено: 3.006 примјерака монографских публикација. 
 

Физичка обрада библиотечке грађе: 

 Куцање карти књига: 8.233 картице 

 Печатирање књига: континуирано 

 Паковање књига: континуирано 

 Припрема спискова и паковање обавезног примјерка за матичне библиотеке: 2.476 

књига 

 Отпис кроз инвентар: 4.293 књиге 

 Повез: 494 књиге 

 Списак књига за поклон: 600 примјерака 
 

Стручна обрада библиотечке грађе 
 

Цјелокупна библиотечка грађа доступна је путем интернета. 
Укупан број записа у узајамној библиографско-каталошкој бази података 

Републике Српске (COBIB.RS): 164.554 публикацијe.  
Од тога, у локалној бази Народне и универзитетске библиотеке Републике Српске 

број записа тренутно износи: 107.105. 
 

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. 
 

1. Текући фонд монографских публикација: 

 Примјерака књига: 17.173 

 Наслова књига:       13.212 

 Записи пренесени из старих каталога у програм COBISS: 

 Примјерака старих записа: 1.368 

 Наслова старих записа:       1.001 
 

 УКУПНО (текући и стари фонд)  
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18.541 примјерак публикација 

                                           14.213 наслова публикација 

 

 Редакција: 1.715 редигованих записа. 
 

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 

 

Редигована и објављена текућа Библиографија Републике Српске за 2015. годину. 

Припремљена изложба „Сопронова печатња“, промовисана књига Сопронова 

печатња у Бањалуци, Сарајеву (Просвјета) и И. Сарајеву. 

Осмишљен је и реализован литерарни и ликовни конкурс за ђаке на тему Стака 

Скендерова, прва учитељица у Босни, а у склопу пројекта подржаног од Министарства 

културе и инфопрмисања Републике Србије. 

 

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; 
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– 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 2016. години у оквиру редовних и планираних активности урађена је, објављена 

и промовисана монографија о дјелу и заоставштини академског вајара Слободана 

Драгаша. 

Од осталих активности, завршен је пројекат критичког издања приповиједне прозе 

Петра Кочића, и изложба „Анатомија заборава“ је представљена на Међународном сајму 

књига у Београду. 

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 2016. години 

– укупно 487 регистрованих издавача у ISBN агенцији Републике Српске 

– регистровано 16 нових издавача у 2016. години  

– израђено 1032 CIP-ова, 104 бар кода и додијељено 907 нових ISBN бројева  

 

Објављен је Информативни билтен ISBN агенције Републике Српске за 2015. годину (бр. 

16). 

Послат је годишњи извештај о раду Међународној ISBN  агенцији у Лондону. 
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PIID files (подаци о свим издавачима регистрованим у ISBN Агенцији Српске) 

ажурирани су у Глобалном регистару издавача на сајту Интернационалне ISBN Агенције. 

Послат је годишњи извештај о раду Међународној ISMN агенцији у Берлину. 

НУБ РС је била домаћин Балканског регионалног састанка ISBN агенција, који се 

одржавао 14. и 15. јуна. Састанку су присуствовали извршни директор Међународне ISBN 

агенције из Лондона, Стела Грифитс, те представници националних агенција из 

Словеније, Србије и Црне Горе. На радионицама је прије свега било ријечи о текућим 

проблемима у националним агенцијама, о Глобалном регистру издавача, неким измјенама 

у неопходним подацима о издавачима који се уносе у Глобални регистар, ревизији ISBN 

стандарда и приручника, избору за одбор ISBN-а, дискутовало се о такозваним „сивим 

зонама“ при додјели ISBN-а, с обзиром на све необичније формате и комбинације формата 

за које издавачи траже ISBN, о Е-књигама. 

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: 

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

Српске,  

– Рачунарско-програмерски центар,  

– Центар за дигитализацију, 

– Одјељење за међубиблиотечку позајмицу. 

 

Реализовано:  
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У Студијске читаонице Народне и универзитетске библиотеке Републике Српске 

учлањена су 1.102 читаоца. Услуге Научне читаонице користило је 13 научних радника. За 

научни и стручни рад коришћено је 5.474 књига. Библиотекари информатори извршили 

су 1.211 тематских претраживања 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 извршена су одређена 

помјерања како би се добио додатни простор за складиштење књига. Отворен је нови 

простор (просторија бр. 44) за улагање књига формата V од броја 30.000 и формата VII од 

броја 4.481. 

Настављена је сарадња са установама и институцијама из Србије. Резултат ове 

сарадње је обогаћивање нашег фонда научним и стручним дјелима. 

Библиотеку је посјетило више група студената са Филолошког факултета из 

Библитеке које су упознате 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. 
 

DOI агенција   

 Додијељено око 2000 DOI бројева 

 Повезано са CrossRef.org 1499 radova 

 www.crossref.org 

НAУЧНОИНФОРМАЦИОНИ ЦЕНТАР 

Научноинформациони центар радио је на: 

 

– Изради пројекта „Заштита и очување културне баштине: 1879–1941“,   

– Имплементацији пројекта „Његујмо српски језик“ који има за циљ заштиту српског 

језика, писма, опште језичке културе и писмености. 

– Изради нових обједињених статистичко-администрастивних образаца. 

– Изради пројекта „Значај конзервације и рестаурације културне баштине“.  

 

У оквиру осталих послова Научноинформациони центар радио је на пружању 

услуга давања на кориштење  и проналажењу информација у вези са Службеним 

гласницима РС, Службеним гласницима БиХ, те Службеним гласницима БиХ додатак 

Међународни уговори; 

РАЧУНАРСКО-ПРОГРАМСКИ ЦЕНТАР  

http://www.crossref.org/
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– „Петар Кочић: С планине и испод планине“ (прелом књиге, плакати, позивнице, 

електронске позивнице и флајери) 

– „Облик неизрецивог… Дјело и заоставштина Слободана Драгаша“ (прелом књиге, 

корице, плакати, позивнице) 

– „Ћопићев свијет“ (изложба плакати, флајери) 

– „Наука и религија“ (прелом књиге) 

– Изложба слика Перице Ивановића (плакати, флајери) 

– „Његујмо српски језик“ (плакати, позивнице, флајери) 

– 80 година ЈУ НУБ РС (плакати, позивнице, флајери, банери) 

– Отварање Француског института (плакати, наљепнице, позивнице) 

– Конкурс „Стака Скендерова, прва учитељица у Босни“ (плакати, захвалнице, 

дипломе) 

– „Седмица забрањене књиге“ (плакати, банери) 

– Изложба „Авангарда – од даде до надреализма“ (плакати, позивнице) 

– „Минијатура на зрну грашка“ (плакати, тапет за кубус, позивница) 

– „Немојте нас заборавити“ (плакати) 

– „Језик и писменост“ (плакат) 

– 21. Међународни сајам књиге „Бања Лука 2016“ (плакати) 

– Београдски сајам књига (ролап) 

– Радионице фотографије и филма – Амерички кутак 

– „Европски дан језика“ (плакати, флајери, сертификати, захвалнице, мајице) 

– Дјечија библиотека „Борик“ (плакати) 

– Одјељење „Обилићево“ (плакати) 

– Трибина „Култура и град“ (плакати) 

– Изложба „Козара, споменик слободе“ (плакати) 

– „Serbica n 17“ (корице, припрема за штампу) 

– „Ризница Русије“ – изложба слика (плакати) 

– Изложба и књига „Сопронова печатња“ (дизајн изложбе, плакати, прелом књиге, 

корице књиге) 

– „Umdenken von der natur lernen“ (плакати) 
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„Да се не заборави“ (плакати, позивнице)  

Изложба цртежа „Слободан Драгаш“ (фотографисање материјала, плакати, 

позивнице, флајери) 

– Изложба „Најљепши Ћирилични рукописи“ (плакати) 

– „Дани Франкофоније“ (плакати, флајери) 

– ИПО (плакати, флајери, банери) 

– Руски центар (флајери, плакати, позивница) 

– Плакати за разне промоције књига и књижевне вечери 

– визиткарте 

– ролапови дизајн и припрема 

– додјела DOI ознака 

– одржавање сајта, фејсбук странице 

– одржавање рачунара по одјељењима 

– постављање изложби 

 

МЕЂУБИБЛИОТЕЧКА ПОЗАЈМИЦА 

У оквиру Mеђубиблиотечке позајмице настављена је успјешна сарадња са низом 

библиотека у региону са којима се сарађивало у претходним годинама. 

Укупан број послатих захтјева за МБП у земљи и иностранству за 2016. годину је 

478 захтјева, а реализованих 460 захтјева. Укупан број примљених захтјева из земље и 

иностранства је 72, а од тога је реализовано 63 захтјева. Распоређено према послатим и 

примљеним захтјевима из земље и иностранства, међубиблиотечка позајмица за 2016. 

годину изгледа овако:  

 

У  

ЗЕМЉИ 

ИЗ ДРУГИХ 

БИБЛИОТЕКА 

Број приспјелих захтјева 68 

Број реализованих захтјева 59 

ДРУГИМ 

БИБЛИОТЕКАМА 

Број упућених захтјева 196 

Број реализованих захтјева 193 

 ИЗ ДРУГИХ Број приспјелих захтјева 4 
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У 

ИНОСТРАНСТВУ 

БИБЛИОТЕКА Број реализованих захтјева 4 

ДРУГИМ 

БИБЛИОТЕКАМА 

Број упућених захтјева 282 

Број реализованих захтјева 267 

 

ОДЈЕЉЕЊЕ ПЕРИОДИКЕ СА ЧИТАОНИЦАМА  

Набавка периодичних публикација: 

– обавезним примјерком Републике Српске: 105 наслова, 2.182 примјерка 

– размјеном Београд: 388 наслова, 734 примјерка 

– размјеном Нови Сад : 63 насловa, 139 примјерaка 

– куповином: 8 наслова, 1.663 примјерка 

– поклоном: 81 наслов, 185 примјерaка 
 

Укупно набављено: 545 наслова, 4.903 примјерака 

Пријем и дистрибуција обавезног примјерка: 

 

 примљено: 105 насловa, 8.600 примјерака 
 за библиотеку остављено: 2.182 примјерака 

 запаковано за дистрибуцију: 6.418 примјерака 
 

Обрада периодичних публикација: 

 инвентарисано: 968 наслова 
 нових записа: 48  наслова 

 

            Укупан број инвентарисаних годишта: 24.825 

Укупан број обрађених периодичних публикација у електронском каталогу: 3.675 

(са отписаним насловима) 

 аналитичка обрада часописа: 46  наслова, 1.162 чланака  

 УДК класификација: 52 наслова, 1.230 чланка 

Укупан број чланака обрађених у COBISS-u: 8.162 чланка 

Коришћење читаонице периодике  

– корисника: 691 (од тога 81 дневна чланарина) 

 коришћено часописа: 322 наслова, 728 бројева 
 коришћено новина: 409 наслова,  21.824 броја 
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Укупно коришћено: 731 наслов, 22.552 броја 

Коришћење дигиталних колекција: 

 корисника: 6 

 дигитални часописи: 4 наслова, 4 броја 
 игиталне новине: 4 наслова, 16 бројева 

 

Укупно коришћено: 8  наслова, 20 бројева 

Уређење, припрема и издавање ретроспективне библиографије часописа 19. вијека. 

Ови наслови ће након континуираног уноса,  постати саставни дио ретроспективне 

Библиографије Републике Српске – серијске публикације 19 вијек, као продукт 

аутоматизоване библиографско-каталошке базе. 

 

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: 

 Канцеларија Француског института у Босни и Херцеговини, 

 Њемачка читаоница „Томас Ман“, 

 Амерички кутак, 

 Руски центар „Руски мир“. 

 

Основни послови и задаци: 

 курсеви страних језика, 

 преводилачки рад, 

 међународна сарадња, 
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 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 2016. 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:  

– Од 1. јануара 2016. године на Информативно-позајмном одјељењу, након 

вишегодишње акције уноса старог фонда у COBISS систем, почела са радом 

аутоматска позајмица књига; 

– Аутоматска позајмица подразумјева посуђивање грађе, враћање, резервисање 

грађе, продуживање рока за враћање књига, електронско обавјештавање корисника 

о скорашњем истеку рока позајмице, електронско обавјештавање о приспјелој 

резервисаној грађи, исписи опомена као и све врсте статистичких исписа о грађи и 

корисницима; 



21 

 

– Уписано 2.736 корисника који су сви аутоматски уписани у COBISS базу 

корисника, са свим подацима о члановима, и са узимањем података који 

омогућавају електронска обавјештавања о посуђеној, резервисаној, невраћеној 

грађи, као и о статусу уписа корисника; 

– Издате 54.522 књиге корисницима на посудбу; 

– Услужено 39.059 корисника који су на одјељењу посудили, резервисали или 

вратили грађу; 

– Примљено 5.146 нових књига; 

– На коричење издвојено 335 књига; 

– Посланa 951 писменa опоменa  аутоматски штампана из COBISS исписа опомена; 

– Одговорено на 427 мејла корисника, углавном везано за продужење рока враћања 

за посуђене књиге; 

– Израђивани информативни флајери са информацијама о новом начину пословања и 

задуживања као и на које све начине корисници могу продужити рок враћања за 

посуђене књиге; 

– Организована мобилна библиотека за штићенике Завода за физикалну медицину и 

рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“ и то за Одјељење за хабилитацију, 

рехабилитацију и школовање дјеце и омладине са сметњама локомоторних 

функција. Уз интерактивни и едукативни садржај, дјеци су нуђене књиге и пружана 

помоћ приликом писања школске лектире; 

– 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. 

 

 

ДЈЕЧИЈА ОДЈЕЉЕЊЕ БОРИК 

Реализовано:  

  Уписано је 595 корисника, преко 6 500 посjетилаца у издаваоници, и преко 2.440 

евидентираних посјетилаца у читаоници, број посјета играоници 580, укупно прочитаних 

књига је 11.208. Набављена 591 књига (од чега су 465 за издаваоницу и 126 за читаоницу). 

Укупни број корисника Инернет клуба износио је 979.  

 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.  

Креативне радионице 
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 Мала школа енглеског (узраст 4-7 год.)  

 Креативно писање (школски узраст)  

 Мала школа њемачког језика  (узраста 4-7 год.)  

 Драмска радионица  (школски узраст) 

 Школа сликања (школски узраст)  

 

 Пројекција филмова за дјецу 

 „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. Обиљежен  Свјетски дан дјечије књиге и 

Дан европских језика. 

За литерарну секцију школе “Ђура Јакшић” из Шарговца одржано је неколико 

предавања и интерактивна радионица. 

Организоване су двије приредбе/забаве/маскенбал са дјецом која похађају 

креативне радионице. 

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. 

Гостовања: Дјечији студио глуме “Рода” са представом “Весело игралиште”,  радионица 

“Ријечима кроз фотографију” коју су водили бањалучки књижевници Драгана Грујиновић 

и Жељко Ђурђевић.  

 

 

ОДЈЕЉЕЊЕ „СТАРЧЕВИЦА“ 
 

Корисника библиотеке: 305, 

– посјетилаца: 5.773, 

– посјетилаца у читаоници: 2.637, 

– издатих књига и сликовница: 10.249, 
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– корисника интернета: 358 , 

– фонд је обогаћен са 1.723 књига 

– Школа шаха “Мала рокада”. 
 

 

ОДЈЕЉЕЊЕ „ОБИЛИЋЕВО“ 

У склопу континуираног процеса извршавања пословних обавеза у Одјељењу 

''Обилићево'' реализовано је следеће:       

 Редовне посјете Дому пензионера сваки мјесец; 

 Редовно одржавaње Facebook странице библиотеке „Обилићево“; 

  Неколико посјета ученика Основне школе ''Доситеј Обрадовић'' . 

 Уписано  је 334 читаоца; 

 3.896  посјетилацa, 

  пocуђено 4.850  наслова; 

 

Предавања: 

1.  „ Mеђусобна сарадња професора страних језика„  

2. „ Стратегија услуга у култури за старије особе“ 

3.   Конференција „ Самосталан живот – моје право“ (организатори) 

4. „ Значај билингвалности за животно учење“ 

5. „ Волонтерске могућности за младе“ 

 

ЗАЈЕДНИЧКЕ СЛУЖБЕ 

Заједничке службе чине: 

 Служба општих и правних послова, 

 Служба економских и финансијских послова, 

 Техничка служба. 
 

СЛУЖБА ОПШТИХ И ПРАВНИХ ПОСЛОВА  

 Текући послови: 

– послови протокола, архиве и експедиције са пријемом странака; 

– секретарско-правни послови; 

– административно-дактилографски; 

– биротехнички, оператерски и репрографски послови.   

 

Кадрови: 
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ВСС.......................................... 2 извршиоца; 

ССС.......................................... 3 извршиоца. 

 

Реализовано: 

– рјешавање судских  спорова са Градом у вези са предметом ПДВ-a; 

– учешће у изради амандманских рјешења на Приједлог закона о библиотечко-

информационој дјелатности Републике Српске; 

– покретање процедура усклађивања Статута ЈУ Народне и универзитетске 

библиотеке Републике Српске са новим Законом; 

– организовање полагања стручног испита у прољетном року за  67 кандидата; 

– у оквиру кадровских послова два радника су користила право на неплаћено 

одсуство, три библиотекара стекла  виша стручна звања у библиотечкој струци. 

          
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 .............................................. 1 извршилац 

ССС ..............................................  1 извршилац. 

 

Напомена: Финансијски извјештај за 2016. 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: 
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КВ ............................ 1 извршилац 

ССС ......................... 4 извршиоца 

ПК  .........................  2 извршиоца 

НК  .........................  2 извршиоца 

 

ПРОЈЕКТИ 

 

Текући пројекти: 

1) Пројекат „Future Library Ineli-Balkans” (Фондација Бил и Мелинда Гејтс),  

2) Пројекат COBISS.RS II фаза (Министарство просвјете и културе Републике Српске), 

3) Пројекат „Заштита и очување културне баштине 1879-1941“, (Министарство цивилних 

послова БиХ). 

4) Пројекат „Стака Скендерова“ (Министарство културе и информисања Србије). 

 

Реализовани пројекти: 

 

1) Пројекат ''Лирски, хумористички и сатирички свијет Бранка Ћопића“ (2011-2016) 

      Универзитет „Карл Франц“ Грац, 

2) Пројекат „Петар Кочић“ (Министарство цивилних послова БиХ), 

3) Пројекат „Сопронова печатња“ (Министарство цивилних послова БиХ) 

4) Пројекат „Његујмо српски језик“ 

 

СТРУЧНИ И НАУЧНИ СКУПОВИ, КОНФЕРЕНЦИЈЕ, ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ,  

СЕМИНАРИ И КУРСЕВИ 
 

 Стручни скуп библиотекара Републике Српске, Теслић 

 Вишеградска стаза, Вишегра 

 Годишња конференција ISBN агенција, Бањалука  

 Стручни библиотечки испити, Бањалука 

 Годишњи скуп библиографа, Инђија (Србија) 

 Конференција Future Library Unconference 2016. у организацији Фондације Бил и 

Мелинда Гејтс), Бугарска 

 Курсеви COBISS3 каталогизација и COBISS3 фонд, Бањалука 
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 Стручни скуп Друштва библиотекара Србије, Београд 

 Креативна Европа, Инфо дан, Сарајево 

 Културно-историјско насљеђе Рома у БиХ, Сарајево 

 Стручне посјете: Универзитетска библиотека Светозар Марковић Београд, ИЗУМ 

Марибор, Народна библиотека Србије 

 COBISS конференција, Марибор 

 

ЧЛАНСТВА У МЕЂУНАРОДНИМ БИБЛИОТЕЧКИМ АСОЦИЈАЦИЈАМА  

И УДРУЖЕЊИМА 

 

 IFLA (Међународно удружење библиотека) 

 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. 

 

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 
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– 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 

 

ИЗДАВАЧКА ДЈЕЛАТНОСТ  

 

1. ШМУЉА, Вања, 1981- 
     Облик неизрецивог : дјело и заоставштина Слободана Драгаша / Вања Шмуља. - 

Бања Лука : Народна и универзитетска библиотека Републике Српске, 2016 (Бања 

Лука : Графид). - 152 стр. : илустр. ; 23 x 21 cm 

 

Тираж 100. - Стр. 25-31: Облици и искази Слободана Драгаша / Младен Шукало. - 

Str. 33-42: Изводи из приказа рада (изложби) Слободана Драгаша Љиљане Шево. - 

Напомене и библиографске референце уз текст. - Регистри. - Садржи и: 

Библиографија публикација из Легата. 

 

ISBN 978-99976-27-05-6 

016:929 Драгаш С. 

73/76:929 Драгаш С. 

 

COBISS.RS-ID 6266136 

 

2. АНДРИЋЕВИ Знакови 
     Andrićevi Znakovi = Andrićs Zeichen / [urednik] Branko Tošović. - Graz : Institut für 

Slawistik der Karl-Franzens-Universität ; Banja Luka : Narodna i univerzitetska 

biblioteka Republike Srpske ; Beograd : Svet knjige : Nmlibris, 2016 (Banja Luka : 

Grafid). - 810 str. ; 24 cm. - (Andrić-Initiative. (Serija) / uređuje Branko Tošović 

(Univerzitet "Karl Franc" Grac) ; Tom 9 = Andrić-Initiative. (Reihe) / herausgegeben von 

Branko Tošović (Karl-Franzens-Universität Graz) ; Band 9) 

http://www.worldcat.org/wcpa/oclc/24095285?page=frame&url=https%3A%2F%2Fportal.dnb.de%2Fopac.htm%3Fmethod%3DsimpleSearch%26query%3D720934853%26checksum%3D9ad162855b2637ea65a6aafba597c3a3&title=Deutsche+Nationalbibliothek&linktype=opac&detail=GWDNB%3ADeutsche+Nationalbibliothek%3AState+or+National+Library
http://www.worldcat.org/libraries/39230?backfrom=libraryProfile&searchTerm=Bavarian&start=1&count=10&libTypeNum=0&sortBy=rel
http://www.worldcat.org/wcpa/oclc/715767140?page=frame&url=http%3A%2F%2Fopac.rero.ch%26checksum%3Db48c3876908c4a5dbce2a5094257d0c6&title=Université+de+Genève&linktype=opac&detail=CHGNV%3AUniversité+de+Genève%3AAcademic+Library
https://www.facebook.com/BibliothequeInha?fref=nf
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Prema predgovoru, Zbornik čine (a) referati pročitani na 9. simpozijumu u Gracu 

održanom od 24. do 26. septembra 2015. na temu "Andrićevi Znakovi: Ivo Andrić kao 

mislilac, filozof, psiholog, logičar i estet(a) i (b) specijalno pripremljeni radovi u okviru 

međunarodnog projekta "Andrić-Initiative: Ivo Andrić u evropskom kontekstu" (2007-

2015). - Tekst ćir. i lat. - Radovi na srp., engl. i rus. jeziku. - Napomene i bibliografske 

reference uz tekst. - Bibliografija uz svaki rad. - Rezimei na engl. i njem. jeziku. 

 

ISBN 978-3-9504299-1-6 (Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz) 

ISBN 978-99976-27-04-9 (Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske) 

ISBN 978-86-7396-589-5 (Svet knjige) 

821.163.41-84.09 Андрић И.(082) 

811.163.41(082) 

 

COBISS.RS-ID 6216216 

 

3. КОЧИЋ, Петар, 1877-1916 
     С планине и испод планине : и друга проза / Петар Кочић ; [приредили Душан 

Иванић, Вања Шмуља, Споменка Кузмановић ; предговор Ранко Поповић ; 

илустрације Наташа Коњевић]. - Бања Лука : Народна и универзитетска библиотека 

Републике Српске : Службени гласник Републике Српске, 2016 (Бања Лука : 

Службени гласник Републике Српске). - 516 стр. : илустр. ; 25 cm 

 

"Јубиларно издање поводом стогодишњице од смрти Петра Кочића" --> прелим. 

стр. - Тираж 300. - Стогодишњи помен Петру Кочићу: стр. 7-24. - Стр. 399-408: О 

издању / Д. [Душан] Иванић. - Скраћенице: стр. 409-411. - Извори и напомене: стр. 

413-490. - Рјечник: стр. 491-513. 

 

ISBN 978-99976-27-03-2 (НУБ РС) 

821.163.41-32 

821.163.41.09 Кочић П. 

 

COBISS.RS-ID 6093080 
 

4.     ДЈЕТИЊСТВО, младост и старост у Ћопићевом стваралаштву : 

лирски, хумористички и сатирички свијет Бранка Ћопића / уредник Бранко 

Тошовић = Kindheit, Jugend und Аlter im Werk von Branko Ćopić : Die lyrische, 

humoristische und satirische Welt von Branko Ćopić / Herausgeber Branko Tošović. - 

Бања Лука : Народна и универзитетска библиотека Републике Српске ; Graz : Institut 

für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, 2016 (Бања Лука : Графид). - 290 стр. : 

илустр. ; 25 cm. - (Ћопићев пројекат : серија ; том 5 = Ćopić-Projekt : reihe ; bd. 5 / 

Бранко Тошовић) 

 

"Зборник чине реферати прочитани на петом симпозијуму одржаном од 4. до 5. 

септембра 2015. у Бањалуци на тему Дјетињство, младост и старост у Ћопићевом 
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стваралаштву у оквиру међународног пројекта Лирски, хумористички и сатирички 

свијет Бранка Ћопића (Грац-Бањалука, 2011-)." --> предговор. - Текст ћир. и лат. - 

Напомене уз текст. - Библиографија уз сваки рад. - Резимеи на енгл, њем. и рус. 

језику. 

 

ISBN 978-99976-27-02-5 (Народна и универзитетска библиотека Републике Српске) 

ISBN 978-3-9504084-7-8 (Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz) 

821.163.41.09 Ћопић Б. (082) 

811.163.41'373(082) 

 

COBISS.RS-ID 6074904 

 

5.     PETAR Kočić : cent ans après : 1877 - 1916 - 2016 / sous la direction de 

Milivoj Srebro. - Bordeaux : Universite Bordeaux Montaigne ; Banja Luka : Narodna i 

univerzitetska biblioteka Republike Srpske, 2016 (Banja Luka : Grafid). - 210 str. ; 22 cm. 

- (Revue Electronique Serbica, ISSN 2268-3445 ; N° 17/2016) 

 

Tiraž 300. - Napomene uz tekst. - Str. 193-196: Vie et euvre de Petar Kočić - chronologie 

/ traduit du serbe par Alain Cappon. - Bibliografija: str. 197-210. 

 

ISBN 978-99976-27-01-8 (NUBRS) 

821.163.41-09 Kočić P. 

 

COBISS.RS-ID 6016536 

 

 

6. МИРЈАНИЋ, Владан, 1980- 
     Nanostruktura ortodontskih adheziva i gleđi zuba nakon jetkanja / Vladan Mirjanić. - 

Banja Luka : Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, 2016 (Laktaši : 

Grafomark). - 186 str. : ilustr. ; 25 cm 

 

Tiraž 200. - Reference autora: str. 176-184. - Bibliografija: str. 155-175. 

 

ISBN 978-99976-27-00-1 

616.314-089.23 

 

COBISS.RS-ID 5881880 

 

7. НАГРАДИЋ, Слободан, 1957- 
     Положај националних мањина у постдејтонској Босни и Херцеговини / Слободан 

Наградић. - Бања Лука : Матица српска - Друштво чланова Матице српске у 

Републици Српској : Народна и универзитетска библиотека Републике Српске, 2016 

(Бања Лука : Маркос). - 590 стр. ; 24 cm. - (Библиотека Студије и расправе) 

 

Тираж 300. - Биљешка о аутору: стр. 589-590. - Библиографија: стр. 569-588. 
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ISBN 978-99976-640-7-5 (МС) 

323.15(497.6) 

 

COBISS.RS-ID 5758744 

 

 

8. БАБИЋ, Биљана, 1971- 
     Сопронова печатња / Биљана Бабић, Јелена Јањић. - Бања Лука : Народна и 

универзитетска библиотека Републике Српске, 2016 (Бања Лука : Графид). - 123 

стр. : факс., фотогр. ; 21 cm 

 

Тираж 300. - Стр. 119-122: Изводи из рецензија / Срето Танасић, Жељко 

Вујадиновић, Славица Васиљевић Илић. - О ауторкама: стр. 123. - Напомене и 

библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 105-114. - Резюме; 

Summary. - Регистар. 

 

ISBN 978-99938-30-98-6 

655.4/.5(497.6)"18" 

930.85(497.6)"18" 

 

COBISS.RS-ID 5756696 

 

9. ЈАЊИЋ, Јелена, 1975- 
     Сопронова печатња : каталог изложбе / аутори изложбе Јелена Јањић, Биљана 

Бабић, Александра Стошић ; стручни консултант Срето Танасић. - Бања Лука : 

Народна и универзитетска библиотека Републике Српске, 2016 (Бања Лука : 

Графопапир). - 24 стр. : факс., фотогр. ; 16 x 16 cm 

 

Тираж 100. 

 

ISBN 978-99938-30-97-9 

655.4/.5(497.6)"18"(083.824) 

 

COBISS.RS-ID 5718040 

 

 

10. ПАПИЋ, Биљана, 1966- 
     Предметни каталог / Биљана Папић. - 2. допуњено изд. - Бања Лука : Народна и 

универзитетска библиотека Републике Српске, 2016 (Бања Лука : Графопапир). - 60 

стр. ; 29 cm. - (Едиција Стручни приручници) 

 

Тираж 100. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 

60. 

 

ISBN 978-99938-30-96-2 

025.343(035) 
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COBISS.RS-ID 5711128 

 

11. ТУЧИЋ, Борис 
     Суверенитет, јуриспруденција и уставни плурализам : оглед о правном поретку 

Европске уније / Борис Тучић. - Бања Лука : Народна и универзитетска библиотека 

Републике Српске, 2016 (Бања Лука : Markos design&print studio). - 551 стр. ; 25 cm 

 

Тираж 300. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 

493-551. - Preface. 

 

ISBN 978-99938-30-95-5 

341(4-672ЕУ) 

 

COBISS.RS-ID 5623576 
 

ИНВЕСТИЦИЈЕ И ПОСЛОВИ ОПРЕМАЊА ЕНТЕРИЈЕРА 

 

– уређење зелене површине испред  Библиотеке; 

– адаптација простора канцеларија 2; 

– израда  полица за смјештај библиотечке грађе (ИПО, магацин 38); 

– кречење изложбеног салона; 

– адаптација улазног хола; 

– набавка рачунарске опреме; 

– одржавање електро-инсталационе и водоводне мреже, контрола и замјена 

противпожарних апарата, замјена расвјетних тијела, замјена полупаних стаклених 

површина итд; 

– набавка изложбених ормара за завичајну збирку.  

 

 

 

ПРЕГЛЕД МАНИФЕСТАЦИЈА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ  

У ЈУ НУБ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  

Односи са јавношћу 

У току протекле године ЈУ Народна и универзитетска библиотека је реализовала  

преко стотину програма који подразумјевају књижевне вечери, кампању ''Његујмо српски 

језик'', гостовања на међународним сајмовима, филмске вечери, креативне и едукативне 

радионице за дјецу, младе и за страрије особе, тематске изложбе, штампање и промоцију 

неколико властитих стручних публикација као и књига из других области сродних 

дјеловању и програмским активностима Библиотеке.  



32 

 

 Изузетно смо задовољни сарадњом са медијима јер су наши програми били 

одлично пропраћени у свим медијским кућама. Посебно добру сарадњу смо имали са 

Радио телевизијом Републике Српске са којом је остварена сарадња у кампањи ''Његујмо 

српски'' као и бројна гостовања у емисијима из културе, јутарњем програму а у неколико 

наврата библиотечки програми су се нашли и у централном Дневнику.  

Значајан број прилога и гостовања остварени је и у сарадњи са Алтернативном 

телевизијом, Бел телевизијом, Радио телевизијом Босне и Херцеговине и Елта 

телевизијом. 

Што се тиче штампаних медија прилози о програмима ЈУ Народне и 

универзитетске библиотеке објављивани су у Гласу Српске, Независним новинама, Блицу 

и Ослобођењу. 

Програми библиотеке су такође редовно испраћени и на бројним порталима: Е- 

култура (портал за културу Министрарства просвјете и културе Републике Српске), 

BanjalukaLive, Бука, Фронтал, Конкурси региона, Književnost.org  и  многим другим.   

Садржаји текстова су афирмативни према раду библиотеке и преко медија корисници су 

додатно, адекватно и континуирано упознати са сегментима рада Библиотеке.  

 

ПРЕГЛЕД  ДЕШАВАЊА 

ЈАНУАР 

1. Промоција књиге Душка Бабића „Умити се, сузама“, 05. јануар 

2. Промоција књиге „Песме из Србије“, 25. јануар 
 

ФЕБРУАР  

1. Изложба карикатуре „Најбољи светски писци од Хомера до данас“, 01. фебруар 
2. Промоција књиге др Бориса Тучића „Суверенитат, јуриспруденција и уставни 

плурализам: Оглед о правном поретку Европске уније“, 05. фебруар 
3. Семинар „НТЦ систем учења“ аутора и предавача др Ранка Рајовића, 06. и 07. 

фебруара 
4. Изложба „Најљепши ћирилични рукописи“, 10. фебруар 

5. Предавање о аргентинском тангу „Одмарање душе“, 11. фебруар 
6. „Аргентински танго-један поглед у невидљиво“ предавање с демонстрацијом, 29. 

фебруар 
 

МАРТ 
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1. Промоција књиге Данијела Гатарића „Мушкост Зорана К.“, 01. март 
2. Предавање „Руска Света Гора“, 02. март 
3. Промоција књиге Раде Дујаковића „Енергија печених волова“, 02. март 
4. Промоција књиге проф. др Радивоја Керовића „Самобитност и достојанство“, 03. 

март 
5. Изложба „Успостављање изгубљене везе: АФЖ у Босанској Крајини“, 08. март 
6. Дани франкофоније у Бања Луци, 10-31. март 
7. Промоција књиге Татјана Бијелић „Карта више за пикарски транс“, 16. март 
8. Промоција романа Александра Гаталице „Соната за лошег човека“, 25. март 

9. Изложба „Слободан Драгаш–Цртежи“, 29. март 
10. Вече сатире и хумора, 31.март 

 

АПРИЛ 

1. Прооција романа Драгана Великића „Иследник“, 01. април 
2. Изложба и промоција књиге „Сопронова печатња“, 07. април 
3. Промоција књиге Борислава Тешића „Игра судбине“, 08. април 

4. Књижевно вече са новоградским гимназијалцима, 12. април 
5. Промоција књиге Милета Станића „Митрополит Ђорђе Николајевић и први пописи 

православних срба“, 15. април 
6. Промоција књиге Ивана Негришорца „Чтенија“, 25. април 
7. Свечаност поводом 80 година постојања ЈУ НУБ Републике Српске и почетак 

кампање „Његујмо српски језик“, 26. Април 
 

МАЈ 

1. Концерт поводом Дана побједе над фашизмом, 09. мај 
2. Промоција рукописа сценарија за филм „Јасеновац творница ужаса“, 10. мај 

3. Бањалучке вечери поезије „Атлас европске лирике“, 13. мај 

4. Промоција књиге Винка Ступара „Седми ратник“ и „Седми печат“, 26. мај 

ЈУНИ 

1. Изложба „Сопронова печатња“ у СПКД „Просвјета“ у Сарајеву, 02. јун 

2. Интерактивна еколошка изложба на њемачком језику, 07. јун 
3. Предавање „Превазилажење незнања: Очување рукописа угрожених ратом и 

трговином културе“ професор Колумба Стјуарт, 10. јун 
4. Регионални ISBN састанак, 14-15. јун  
5. Стратегије услуга у култури за старије особе, 15. јун 
6. Ноћ књиге, 17. јун 

7. Промоција књиге Жељке Аврић „Јесам“, 21. јун 
8. Изложба „Сопронова печатња“ у Источном Сарајеву, 28. Јун 

 

ЈУЛИ 
1. Изложба „Ризница Русије“, 12. јули 

2. Отварање Кровфеста, 20. јули 
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АВГУСТ 

1. Округли сто о Кочићу, 23. август 
 

СЕПТЕМБАР 

1. Језичка комедија „Са смијехом кроз српски језик“ и Језички квиз,  08. септембар 
2. Изложба „Козара, споменик слободе“, 15. септембар 
3. Трибина: Култура и град, 21. септембар 
4. Изложба поводом 160 година од рођења Николе Тесле „Књиге из Теслине личне 

библиотеке“, 23. септембар 

5. Европски дан језика, 26. септембар 
6. Предавање „Значај билингвалности за животно учење“, 27. септембар 

7. Вече са Весном Дедић, 30. септембар 

8. Радионица на тему: Фотографија и филм, 30. септембар 
 

ОКТОБАР 

1. Вече посвећено Душку Трифуновићу, 13. октобар 
2. Промоција књига Горана Врачара „Исповест лудака“ и Жељка Пржуља „Владика, 

слава му и милост“, 17. октобар 
3. Књижевно вече са Емануелом Рибеном, 18. октобар 

4. Промоција пет нових књига Слободана Наградића, 20. октобар 
5. Промоција јубиларног издања књиге „Петар Кочић С планине и испод планине и 

друга проза“, 25. октобар 

6. Изложба „Анатомија заборава“ на Београдском сајму књига, 23-30. октобар 

7. Промоција књиге Александре Броћета „Њежно“, 25. октобар 
 

НОВЕМБАР 

1. Промоција књиге Горана Шауле „Гроб новог доба“, 01. новембар 
2. Промоција књиге Марка Кравоса „Со на језик“, 03. новембар 
3. Промоција књиге др Татјане Брзуловић Станисављевић „Породична преписка кнеза 

Милоша Обреновића“, 04. новембар 
4. Изложба „Анагарда: од даде до надреализма“, 10. новембар 

5. Промоција књиге Зорана Аврамовића „Књижевна раскршћа: идентитет, Андрић, 

Црњански“, 23. новембар 

6. Промоција књиге Биљане Живковић „Отац Доротеј“, 25. новембар 
7. Промоција књиге Растка Вуковића „Информација перцепције“, 30. новембар 

 

ДЕЦЕМБАР 

1. Промоција књиге Берислава Благојевића „Бумеранг“, 01. децембар 
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2. Промоција књиге Светозара Личине „Народна основа Ћопићевог језика“, 06. 

децембар 
3. Отварање представништва Француског института у Бања Луци, 08. децембар 
4. Књижевно вече „Караван књижевности и драмске дјелатности“, 09. децембар 

5. Изложба Перице Ивановића „Сове“, 14. децембар 
6. Промоција књиге Огњена Томића „Ловац“, 21. децембар 
7. Носорогово новогодишње мудровање, 22. децембар 
8. Промоција књиге Војин Буцало „Године страдања“, 23. децембар 
9. Школа менталне аритметике „Малац генијалац“, 26. децембар 

10. Додјела награда конкурса за најбољи литерарни и ликовни рад „Стака Скендерова“, 

27. децембар 
11. Промоција књиге „Облик неизрецивог, дјело и заоставштина Слободана Драгаша“, 

29. децембар 
 


