УВОДНА РИЈЕЧ

Када једну годину оставимо иза себе обично се преиспитујемо да ли смо урадили
оно што смо зацртали, да ли смо могли више и боље у датим условима. Наш годишњи
извјештај ће дати одговоре на постављена питања и помоћи нам у изради плана за 2018.
Израсли смо у велику, модерну библиотеку која дневно броји преко 800 посјета,
годишње се организује преко 150 различитих дешавања од радионица, семинара,
промоција, изложби, објави преко 10 различитих издања. Присутни смо на сајмовима
књига и културним манифестацијама у регину као равноправани партнери.
Али свакако, поштујући дат ми простор, издвојила бих неке кључне догађаје по
којима ћемо памтити 2017. годину.
Несумљиво, то је проналазак оригиналног Кочићевог аутографа и објављивање
критичког издања „Суданија“ који са издањем „С планине и испод планине“ чини
јединствену цјелину критички обрађених текстова Петра Кочића, те представља изузетан
допринос очувању српске културе, језика и писма.
За ове публикације НУБ Републике Српске, као издавач је награђена престижним
наградама: Специјална награда Међународног сајма књига у Бањалуци , као и награда за
најбољег издавача у Републици Српској Међународног сајма књига у Андрићграду.
Представљено је неколико значајних изложби од којих бих издвојила изложбу
„Тесла и Пупин на истом путу“ коју је за двадесет дана видјело преко 3000 посјетилаца.
Завршена је ревизија фонда Информативно-позајмног одјељења у рекордном року
и то уз потпуну подршку COBISS сервиса.
С посебном пажњом бих издвојила потписивање протокола о сарадњи са
Предсједничком библиотеком Бориса Јељцина из Санкт Петербурга уз право отвореног
приступа репозиторијуму дигиталних колекција ове Библиотеке.
Да ли смо оправдали повјерење које су нам указали наши оснивачи, наши и наши
партнери процијениће они због којих и постојима, а то су наши корисници.

ДИРЕКТОР
Љиља Петровић Зечић
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ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ
Управног одбора ЈУ НУБ Републике Српске
за 2017. годину
Током 2017. године Управни одбор ЈУ НУБ Републике Српске одржао је три
редовне сједницe. Разматрао је текућа питања о раду ЈУ НУБ Републике Српске и донио
низ одлука и закључака.
Управни одбор:






Душан Поповић, предсједник
Рајко Леканић, потпредсједник
Проф. др Марија Бургић, члан
Василије Шајиновић, члан
Весна Крунић, члан

У 2017. години Управни одбор је донио Одлуку о:
–
–
–
–
–

усвајању Извјештаја о раду ЈУ НУБ Републике Српске за 2016. годину;
усвајању Плана и Програма рада ЈУ НУБ Републике Српске за 2017. годину;
усвајању Извјештаја Комисије за отпис библиотечке грађе у 2016. години;
усвајању Финансијског извјештаја ЈУ НУБ Републике Српске за 2016. годину;
усвајању Извјештаја Централне пописне комисије ЈУ НУБ Републике Српске за
2016. годину;
– усвајању Приједлога Финансијског плана ЈУ НУБ Републике Српске за 2018.
годину;
– утврђивању висине чланарине и осталих накнада за библиотечке услуге у 2018.
години;
– утврђивању висине накнада за полагање стручног испита у библиотечкој
дјелатности у 2018. години.
У 2017. години Управни одбор је донио и неколико Закључака и то:
– Закључак да се тражи сагласност од ресорног министарства и Владе Републике
Српске за приступање реализацији поклона библиобуса;
– Закључак да директор упути допис надлежном министарству у Влади Републике
Српске у којем их информише о дуговањима.
Предсједник Управног одбора
Душан Поповић
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ОРГАНИЗАЦИЈА ЈУ НУБ РЕПУБЛИКЕ СРПСК
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. БЕРИСЛАВ БЛАГОЈЕВИЋ, библиотекар
5. БОЈАНА МИЛОШЕВИЋ, библиотекар савјетник
6. ЖЕЉКА КОМЛЕНИЋ, библиотекар савјетник
7. БИЉАНА ПАПИЋ, библиотекар савјетник
8. СРЂАН ЖИВАНОВИЋ, виши библиотекар
9. ХЕЛЕНА ЛАЈШИЋ, виши библиотекар
10. САША ЛЕВИ, библиотекар
11. АЛЕКСАНДАР САША ГРАНДИЋ, виши библиотекар
12. МИРЕЛА ШАРИЋ, виши библиотекар
13. ЈЕЛЕНА ЈАЊИЋ, библиотекар савјетник
14. ТАЊА СТУПАР ТРИФУНОВИЋ, библиотекар
15. МАРИЈА ПАВЛОВИЋ, библиотекар
16. АЛЕКСАНДРА ЧВОРОВИЋ, библиотекар
17. ОРИЈАНА ВУКОВИЋ, библиотекар
18. АЛЕКСАНДРА РЕНДИЋ, библиотекар
19. АЛЕКСАНДРА УЛЕТИЛОВИЋ, библиотекар
20. СЛАЂАНА ДАМЈАНОВИЋ, шеф службе рачуноводства
21. ДАНКА ДЕЛИЋ, виши библиотекар
22. ТАТЈАНА МИЉЕВИЋ, библиотекар
23. РАТКА МАРИЋ, библиотекар
24. СПОМЕНКА КУЗМАНОВИЋ, виши библиотекар
25. ИВАНА ЈОВАНИЋ, библиотекар
26. ВАЊА ШМУЉА, виши библиотекар
27. ЉУБИЦА МИЛЕКИЋ, виши библиотекар
28. ОГЊЕНКА САВАНОВИЋ, виши библиотекар
29. ЈЕЛЕНА ЈОКИЋ, библиотекар
30. МИЛИЈАНА БОЈИЋ, библиотекар
31. СОЊА ПРЖУЉ, библиотекар
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32. ГОРАН ТАЛИЈАН, систем администратор
33. АЛЕКСАНДРА СТОШИЋ, библиотекар
34. ИВАНА ЈОВАНИЋ, библиотекар
35. СРЂАН ВОЈВОДИЋ, дизајнер
36. ГАЈИЋ ДУШАНКА, виши књижничар
37. МАРА МИЛАКОВИЋ, виши књижничар
38. ЗОРАН ТРЕБОВАЦ, библиотекар
39. НАДА ЏЕПИНА, књижничар
40. БРИГИТА ПЕТКОВИЋ, књижничар
41. ВЕСЕЉКА КАРАЛИЋ, књижничар
42. ВЕСНА ЈОВИЋ, библиотекар
43. ВЕСНА ДИЗДАРЕВИЋ, књижничар
44. НЕВЕНА МЕЋАВА, књижничар
45. БРАНИМИРКА ВАСИЋ, књижничар
46. ИРЕНА СТАНИШИЋ, књижничар
47. САНДРО ГЛИШИЋ, књижничар
48. МЛАЂЕНКА ШЕШИЋ, референт за књиговезачке послове
49. МИЉКА БУНИЋ, књижничарски манипулант
50. РАНКА ТУБИЋ, референт заштите књижног фонда
51. РАДОЈКА ИВИЋ, благајник
52. МИЛЕНА ВРТУНИЋ, архивар
53. ТАЊА МИЛЕТИЋ, референт протокола и секретарица директора
54. СТЕВАНИЈА ЧЕГАР, референт за биротехничке послове
55. СЛВАКО АРАПОВИЋ, референт противпожарне заштите
56. РАДИВОЈ ТУЦКЕШИЋ, портир
57. ЈОВАН БАЊАЦ, портир
58. НАДА ЛАЗИЋ, радник на телефонској централи
59. НАДА СТАНКОВИЋ, радник службе одржавања
60. РАЈКА МАКСИМОВИЋ, радник службе одржавања
61. МИЛОМИРКА КНЕЖЕВИЋ, радник службе одржавања
ДОКТОР НАУКА .............................................................. 3
МАГИСТАР.......................................................................
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ВИСОКА СТРУЧНА СПРЕМА....................................... 27
ВИША СТРУЧНА СПРЕМА...........................................
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СРЕДЊА СТРУЧНА СПРЕМА........................................ 14
КВ ......................................................................................... 3
ПК.......................................................................................... 3
НК........................................................................................
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МАТИЧНА ЈЕДИНИЦА
У оквиру Матичне службе дјелују:
 Служба за матичне послове,
 Служба за набавку и обраду библиотечке грађе,
 Служба за обраду библиотечке грађе.
СЛУЖБА ЗА МАТИЧНЕ ПОСЛОВЕ
Матична служба ЈУ Народне и универзитетске библиотеке Републике Српске своју
матичну дјелатност обавља над јавним, универзитетским, школским и специјалним
библиотекама Републике Српске.
СЛУЖБУ ЗА МАТИЧНЕ ПОСЛОВЕ чине сљедећа одјељења:
- Одјељење за развој и унапређење библиотекарства,
- Одјељење за матичне послове Републике Српске,
- Одјељење за матичне послове регије Бања Лука,
- ВИБ РС Центар.
Текући послови:
- 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:
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– магистар ......................... 2 извршиоца
– ВСС ................................. 2 извршиоца
Реализација:
Рад на стварању јединственог библиотечко-информационог система у Републици Српској.
Током 2017. 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.
Приоритет у раду била је контрола библиографских записа који улазе у узајамну
базу COBIB.RS и усаглашавање обраде на нивоу цијелог система, те повећање броја
записа у узајамном каталогу и локалним каталозима библиотека чланица.
Вођење Централног регистра библиотека
У Централни регистар библиотека, који води ЈУ НУБ РС уписана је Народна и
универзитетска библиотека Републике Српске, 49 народних библиотека и једна
факултетска библиотека.
Током 2017. године, једна народна библиотека доставила је нови статут и рјешење
о именовању директора јавних 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.
достављено је једно рјешење о именовању директора јавних библиотека.
Надзор над стручним радом библиотека
У току 2017. године извршен је надзор над стручним радом сљедећих библиотека:
1. Народна библиотека и музејска збирка Зворник,
2. Народна библиотека „Ћирило и Методије“ Приједор,
3. Народна библиотека „Иво Андрић“ Челинац,
4. Народна библиотека Котор Варош.
Праћење и проучавање стања и потреба дјелатности
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Прикупљено је 50 попуњених анкета о библиотечком пословању за народне
библиотеке Републике Српске и 32 анкете о пословању факултетских библиотека. урађене
су двије анализе: „Анализа рада народних библиотека Републике Српске за 2016. годину“
и „Анализа рада факултетских библиотека Универзитета у Бањој Луци и Универзитета у
Источном Сарајеву за 2016. годину“.
Пружање стручне помоћи библиотекама
Стручна помоћ пружена је и 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. Започето је са
пословима око инвентарисања, те формирања каталога
стручна помоћ пружена је библиотеци Филиолошког факултета Универзитета у
Бањој Луци и вези са инсталирањем сегмента COBISS3/Позајмица и обраде серијских
публикација.
ВИБ РС ЦЕНТАР
У ВИБ РС Центру, у 2017. години, најважније активности су се одвијале у сљедећим
сегментима:
1. Наставак процеса укључивања библиотека у систем COBISS.RS.
За четири библиотеке завршена је комплетна инсталација и базе података пуштене у
рад, а за остале библиотеке из 2. фазе Пројекта, инсталације су у завршној фази).
2. Инсталација нових сегмента програмске опреме COBISS3 у појединим библиотекама.
Сегмент аутоматизована „Позајмица“ инсталиран је у двије нове библиотеке (АИНВ и
ФЛФБЛ) као и у Одјељењу „Обилићево“ у НУБ РС. Такође, извршено је додавање
нових фукција аутоматизоване позајмице у ИПО одјељењу НУБ РС. НУБ РС је прва
библиотека у систему COBISS.RS, у којој је активиран сегмент „Инвентар“,
аутоматизовано извођење инвентара завршено је веома успјешно.
3. COBISS Образовање. Припрема и вођење документације о курсевима и полазницима
који се оспособљавају за рад у систему COBISS3. У 2017. години 16 полазника је
завршило тестне записе и стекло лиценцу - Дозволу А (за COBISS3/Каталогизацију).
Напредне курсеве у НБС у Београду, завршило је девет полазника, и то: курс
COBISS3/Фонд-серијске публикације – три полазника, курс COBISS3/Позајмица - три
полазника, курс COBISS3/Инвентар – два полазника, курс COBISS3/Каталогизацијанапредни курс - један полазник. Осим наведених курсева, евидентирано је и
асистирање на курсу COBISS3/Позајмица у НБС у Београду – једна особа из НУБ РС.
Два полазника из НУБ РС су пријављена за курс COBISS3/Набавка, који ће се одржати
у фебруару 2018. године у Народној библиотеци Србије. Такође, два кандидата из НУБ
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РС су отпочели процес лиценцирања, односно процедуру за стицање лиценце за
инструкторе курсева COBISS3/Фонд и COBISS33/Позајмица.
4. Додјела лиценци/дозвола и привилегија за рад у систему COBISS3. У 2017. години
додијељена је укупно 21 лиценца, односно дозвола за рад:
 16 Дозвола А / лиценца (привилегија за узајамну каталогизацију монографских
публикација, те креирање збирних записа и записа за изведена дјела).
(Напомена: осим наведеног броја, два полазника који су одслушали курс
„COBISS3 / Каталогизација - почетни“ нису још завршили процес лиценцирања и
добијања дозволе А за рад у Систему);
 1 Дозвола B1 (привилегија за узајамну каталогизацију саставних дијелова),
 1 Дозвола B2 (привилегија за узајамну каталогизацију континуираних извора),
 1 Дозвола C (привилегија за узајамну каталогизацију некњижне грађе),
 3 Дозволе SER (односно, привилегије за контролу дотока - HLD_SCI и ривилегија
за одржавање узајамних модела излажења - HLD_SPP). Ове привилегије су добиле
три особе које су завршиле курс COBISS3/Фонд-серијске публикације, а претходно
су имале Дозволу B2).
5. Одговори на захтјеве за помоћ корисницима система COBISS.RS. Током 2017. године
ВИБ РС Центру упућено је око 4.200 различитих захтјева корисника Система за помоћ.
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;
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–

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;
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–

послови одржавања каталога;

–

умножавања каталошких листића;

–

послови редакције предметног и стручног каталога.

Кадрови:
ВСС ......................... 6 извршилаца
ССС ......................... 5 извршилаца
Реализовано:

Према евиденцији Службе за набавку и размјену библиотечко-грађе статистички
подаци за 2017. годину су сљедећи:
 Обавезни примјерак: 1.750 примјерака грађе
 Куповина:
492 примјерка
 Поклон:
4.083 примјерка
 Размјена:
4.834 примјерка
Од тога:






Монографских публикација: 10185 примјерака књига
Магистарских радова:
70 примјерака
Докторских дисертација:
83 примјерка
Књига на страним језицима:
657 примјерака
Некњижне грађе:
164 примјерка
УКУПНО: 11.159 примјерака библиотечке грађе

Дистрибуција обавезног примјерка:
Укупан број достављеног обавезног примјерка је 8.700.
 За Народну и универзитетску библиотеку Републике Српске је издвојено 1.750
примјерка.
 Другим библиотекама је прослијеђено 6.950 примјерака библиотечке грађе
(Београд, Нови Сад, Бијељина, Добој, Приједор, Источно Сарајево, Фоча, Требиње,
Зворник).
Поклони другим библиотекама
 Укупан број поклоњених књига је 9.372 примјерка;
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 За Народну и универзитетску библиотеку Републике Српске су издвојене 4.083
књиге;
 Другим библиотекама је поклоњено 5.289 књига.
 Укупно је поклоњено 5.097 примјерака монографских публикација.
Служба за обраду библиотечке грађе:
Физичка обрада библиотечке грађе
 Повез: 182 примјерка библиотечке грађе
 Отпис расходованих књига кроз Књигу инвентара:
 Дјечије одјељење: 6.157 књига
 Одјељења Борик, Старчевица, ИПО и
Обилићево: 3.034 књиге
 Печатирање књига: 9.205
 Куцање карти књига: 4.378 картица
 Списак инвентарних бројева књига
за ИПО одјељење: 2.448
 Паковање обавезног примјерка: 7.519 књига
Стручна обрада библиотечке грађе
Стручна обрада библиотечке грађе у свом раду користи програмску опрему
COBISS(Кооперативни online библиографски систем и сервиси) и учествује у изградњи
система узајамне каталогизације примјењујући савремене свјетске стандарде.
Библиотечка обрада монографских публкација одвија се кроз два усклађена
процеса: текућу обраду новоприспјеле грађе и ретроспективни унос старог фонда са
класичних лисних каталога у електронски каталог.
У узајамној библиографско-каталошкој бази података (COBIBB.RS) тренутно је
укупно 251.307 записa.
У локалној библиографско-каталошкој бази података (НУБ.РС), према посљедњој
евиденцији у 2017. години, укупан број записа је 122.404.
Број обрађених публикација у бази Народне и универзитетске библиотеке
Републике Српске у 2017. години износи 22.187 записа:
 Примјерака: 14.608
 Наслова:
7.579
Од тога:
 Чланци у зборницима монографских публикација: 46
 Стари фонд: 8.372 књиге
Укупан број старог фонда који се ретроактивно уноси из Одјељења позајмице грађе
је тренутно 41.753 записа. Активнији рад на уносу ове грађе започео је 2012. године.
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Редакција записа се обавља у континуитету. Тренутно је у узајамној бази извршена
редакција 2.045 записа.
У 2017. години редиговано је 214 записа са акронимом Библиотеке у одговарајућем
пољу COBISS система.

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 2016. Редиговани
пристигли примјерци публикација објављених на територији Републике Српске током 2017.
године за нови број текуће библиографије.
Реализован пројекат „Стака Скендерова (1828–1891) у српској културној историји“,
одобрен

Израђена друга персонална библиографија у оквиру Едсиције BIBLIOGRAPHIA
UNIVERSITATUM: Библиографија Радмила Маројевића.
Послови на приређивању зборника посвећеног Српској читаоници у Бањалуци:
прикупљање грађе, сарадња са ауторима текстова, писање рада на тему Реконструкција
фонда Српске читаонице у Бањалуци.
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;
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–

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 .... 2 извршиоца
Реализовано:

У Завичајном одјељењу је у 2017. години извршена ревизија фонда завичајне
збирке ЈУ НУБ РС. Утврђено је да фонд садржи око 11.300 библиографских јединица.
Комплетан фонд је премјештен из једног дијела магацинског простора у ормаре
смјештене у сали 29 и у ходнику библиотеке. Истовремено је извршено темељно чишћење
и прање полица и књига.
ОДЈЕЉЕЊЕ БИБЛИОТЕКА ЦЈЕЛИНА И ЛЕГАТА
У току 2017. у Одјељењу су реализоване сљедеће активности:
 Пронађен и за штампу приређен рукопис драматизације приповијетке „Суданија“
Петра Кочића,
 Књига престављена на сајмовима књига у Бањој Луци и Београду,
 Учешће на Округлом столу „Петар Кочић – наш савременик“ с радом „Суданија,
комедија у четири чина с певањем. Археограф из заоставштине Петра Кочића“,
 Урађена изложба „На пергаменту душе. Поезија и фреске Светислава Мандића“ с
каталогом (Изложба је поред поставке у НУБ РС била представљена и на
Међународном београдском сајму књига),
 Учешће на Међународној конференцији „Посебне збирке у контексту заштите
културне баштине и као подстицај културног развоја“ у Народној библиотеци
Србије с радом „Специјалне колекције у библиотекама Српске као потенцијална
културна добра“,
 Библиотека цјелина академика Бранка Милановића предата Филолошком
факултету у Бањој Луци ,
 Обављени иницијални разговори с породицом академика Милана Васића о
завјештању његове личне библиотеке ЈУ НУБ Републике Српске,
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 Започета друга фаза сређивања Библиотеке Бањалучке епархије, рад на
инвентарисању грађе,
 Прикуљање грађе за изложбу о Српској читаоници.
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 2017. години
 укупно 496 регистрованих издавача у ISBN агенцији РС
 регистровано 9 нових издавача у 2017. години
 израђено 1 040 CIP-ова, 115 бар кодова и додијељено 897 нових ISBN бројева
Објављен је Информативни билтен ISBN агенције Републике Српске за 2016. годину (бр.
17).
Послат је годишњи извештај о раду Међународној ISBN агенцији у Лондону.
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.
Статистички извештај о издањима ЈУ НУБ РС за 2016. предат је Републичком заводу за
статистику Републике Српске.
УНИВЕРЗИТЕТСКА ЈЕДИНИЦА
У оквиру Универзитетске јединице дјелују:
–
–
–

Реферално одјељење,
Одјељење периодике са читаоницом,
Одјељење студијских читаоница,
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–

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.

–

DOI агенција
- Додијељено око 3.000 DOI бројева
- Повезано са CrossRef.org–22.000 бројева
- www.crossref.org
НAУЧНО-ИНФОРМАЦИОНИ ЦЕНТАР
Рачунарско-програмски центар
 Књига „Наука и религија“ (прелом књиге и дизајн корица),
 Наставак одржавања радионица фотографије и филма из 2016. године као и дизајн
и спремање изложбе полазника радионица,
 Француски институт ( дизајн изложбе, плакати, техничка подршка),
 Изложба „Генијални дилетанти“ (позивнице, плакати, техничка подршка),
 Синђел Платон (Јовић) сликовница (дизајн и прелом текста),
 Изложба „Читамо и пишемо са Аном Франк“ (плакати, позивнице, техничка
подршка),
 Изложба „На пергаменту душе“ (дизајн изложбе, плакати, каталог, техничка
подршка),
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 22. Међународни Сајам књиге „Бања Лука 2016“ (постављање штанда, техничка
подршка),
 „Европски дан језика 2017“ (плакати, флајери, сертификати, захвалнице, мајице,
техничка подршка),
 Дјечија библиотека „Борик“, „Старчевица“ и „Обилићево“ (плакати, техничка
подршка),
 Изложба „Српски санитет 1914-1918“ (плакат, позивница, техничка подршка)
 Изложба „Стака Скендерова“ (дизајн изложбе, плакати, позивнице, техничка
подршка),
 Изложбе „Просветли се“ и „Српско писмо и језик кроз историју“ (плакати, флајери,
позивнице, техничка подршка),
 Изложба „Тесла-Пупин на истом путу“ (техничка подршка, плакати и мајице),
 Зборник радова (Јелена Јањић) прелом текста, дизајн корица,
 Књига „Напор Босне и Херцеговине“ (прелом текста и дизајн корица),
 Књига „Суданија“ (прелом текст и дизајн корица),
 Промоција оригиналног рукописа Суданија (обрада рукописа, техничка подршка),
 Округли сто „Петар Кочић наш савременик“ (рекламни материјал и техничка
подршка),
 Изложба „Упознавање са Петербургом“ техничка подршка,
 Изложба „Фрагменти италијанског наслеђа“ (плакати, флајери, техничка подршка),
 Стручни испити (презентације и техничка подршка),
 Дани франкофоније (рекламни материјал и техничка подршка),
 Радионице фотографије и филма почетак новог циклуса,
 Информативно-позајмно одјељење (плакати, флајери, чланске карте, итд.),
 Руски центар (флајери, плакати, позивнице, техничка подршка),
 промоције књига (плакати и техничка подршка),
 самољепљиве вињете за каталогизацију у црквеној библиотеци,
 Додјела DOI ознака,
 Службена путовања радника (превоз),
 одржавање сајта, фејсбук странице,
 одржавање рачунара по одјељењима,
 постављање изложби,
 Посјета Центра за културу у Лозници и Музеју језика и писма Тршић као и
постављање изложбе Петар Кочић у Галерији „Мина Караџић“,
 Посјета Библиотеци у Будви ради постављања изложбе „Петар Кочић“,
 Превоз и постављање изложбе „На пергаменту душе“ на Београдском сајму књига.
МЕЂУБИБЛИОТЕЧКА ПОЗАЈМИЦА
Одјељење за Међубиблиотечку позајмицу је поручило, набавило и послало укупно
65 књига. Од овог броја 39 књига је поручено из других библиотека за потребе корисника
који су се обратили Одјељењу тражећи услугу позајмице. Са друге стране, 26 књига је
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послано корисницима из фондова Народне и универзитетске библиотеке Републике
Српске.
Одјељење је корисницима доставило 32 скенирана чланка од којих су 28 поручени
из других библиотека (углавном из Библиотеке Матице српске). Овдје је важно
напоменути да ово није коначан број чланака у 2017. години, јер је због кадровских
промјена дошло до дисконтинуитета у евиденцији. Горепоменута 32 чланка се односе на
период август-децембар.
Најинтензивнија сарадња по питању међубиблиотечке позајмице у међународним
оквирима остварена је с Народном библиотеком Србије, Универзитетском библиотеком
„Светозар Марковић“ и Библиотеком Матице српске, док је добра сарадња постојала је и
са НБ „Вук Караџић“ из Крагујевца, те библиотеком Економског факултета у Крагујевцу
ОДЈЕЉЕЊЕ ПЕРИОДИКЕ СА ЧИТАОНИЦАМА
Набавка периодичних публикација






Обавезним примјерком РС 153 наслова, 2.099 примјерка
Размјеном (Београд) 299 наслова, 684 примјерка
Размјеном (Нови Сад) 0 насловa, 0 примјерaка
Куповином 9 наслова 1.658 примјерка
Поклоном 81.64 наслов, 185.99 примјерaка

Укупно набављено 525 наслова, 4.540 примјерка
Пријем и дистрибуција обавезног примјерка:
 Примљено: 153 наслова – 9.086 примјерака
 За Библиотеку остављено: 2.099 примјерка
 Запаковано за дистрибуцију 6.987 примјерака
Обрада периодичних публикација:
 Инвентарисано: 752 наслова
 Нових записа: 31 наслов
 Укупан број обрађених периодичних публикација у електронском каталогу 3.711
(са отписаним насловима)
 УДК класификација: 50 наслова, 2.400 чланака
 Аналитичка обрада часописа: 48 наслова, 1.250 чланака
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 Укупан број чланака обрађених у COBISS-u: 9,350 чланака
Кориштење читаонице периодике





Корисника: 621 (од тога 35 дневна чланарина),
Кориштено часописа 239 наслова, 415 бројева,
Кориштено новина 409 наслова, 31.595 броја,
укупно кориштено 648 наслов, 32.010 бројева.

Кориштење дигиталних колекција (digital.nub.rs)
 42.000 посјета страници из БиХ
 19.200 посјета страници из Србије
 прикупљање трећег примјерка часописа и новина за национални фонд,
 ажурирање локацијских података (фонд) у COBISS.RS,
 уређење, припрема и издавање ретроспективне библиографије периодике и чланака
у часописима.
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.

У Студијске читаонице ЈУ Народне и универзитетске библиотеке Републике
Српске учлањена су 965 читаоца. Услуге Научне читаонице користили су 19 научних
радника. За научни и стручни рад кориштено је 4.181 књига. Библиотекари информатори
извршили су 708 тематских претраживања електронског и лисног каталога, затим узајамне
базе каталошко-библиографских података те дигиталних колекција књига и периодике
доступне Библиотеци.
Настављена је сарадња са установама и институцијама из Србије. Резултат ове
сарадње је обогаћивање нашег фонда научним и стручним дјелима.
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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,
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 2017. 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.
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Кадрови:
Магистар ............... 1 извршилац
ВСС ........................ 5 извршиоца
ВШС ...................... 3 извршиоца
ССС ........................ 1 извршиоца
ИНФОРМАТИВНО-ПОЗАЈМНО ОДЈЕЉЕЊЕ
Реализовано:
 Извршена је инвентура (ревизија) фонда Информативно-позајмног одјељења у
периоду од 1 до 15. новембра 2017. године. Инвентура је рађена по препорукама
Изума, а након завршене обуке о начину извођења инвентуре преко COBISS
система. План ревизије обухватао је попис свих књига које се налазе у COBISS
систему, као и оних књига које у претходном периоду нису биле унијете у систем, а
смјештене су у приручном магацину одјељења. Попису су претходиле опсежне
припреме (у договору са Изумом). Након пописа утврђено је да се на
Информативно-позајмном одјељењу налази 63 313 пописаних монографских
публикација у COBISS систему и 15 414 књига пописаних у магацину, а које нису
унијете у COBISS, што укупно чини 78 727 монографских публикација пописаних
на Одјељењу. Пошто процес сравњавања пописа и прегледања спискова још увијек
није завршен, ово стање није коначно;
 Током цијеле године текао је процес уношења старог фонда у COBISS систем;
 Информативно-позајмно одјељење успјешно је наставило рад са корисницима у
систему Cobiss3/Позајмица;
 Аутоматска позајмица подразумијева посуђивање, враћање и резервисање грађе,
продужавање 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;
 На информативно-позајмно одјељење у 2017. години уписано је 2 486 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;
 Од укупног броја уписаних, 1041 корисник је уписан први пут у НУБРС;
 Издате 53 144 књиге корисницима на посудбу;
 Услужено 40 104 корисника који су на одјељењу посудили, резервисали или
вратили грађу;
 Примљена 4 051 нова књига;
 На коричење издвојене 124 књиге;
 Позивани корисници који дугују књиге;
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 Послано 506 писмених опоменa аутоматски штампаних из Cobiss исписа опомена;
 Позивани и обавјештавани корисници да дођу по резервисану грађу;
 Одговорено на 760 мејлова корисника, углавном везано за продужење рока враћања
за посуђене књиге;
 Одлуком ЈУ НУБРС на име закаснина за невраћену грађу наплатили 1 100 КМ;
 Акција "Читај без предрасуда" покренута је на Информативно-позајмном одјељењу
16. децембра 2017. године. Циљ акције је био да се подстакну читаоци да изађу из
својих читалачких оквира и прочитају нешто што не би иначе читали. Књиге су
паковане као поштански пакети и садржај није био познат приликом задуживања.
 На Информативно-позајмном одјељењу се два пута мјесечно одржавају читалачки
састанци Клуба књиге. На сваком састанку се бирају књиге које се читају и о
којима се расправља. Иницијални састанак је одржан 26. децембра;
 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;
 Настављена сарадња са писаним и електронским медијима.
ДЈЕЧИЈE ОДЈЕЉЕЊЕ БОРИК
Реализовано:
Дјечија библиотека „Борик“ је у оквиру текућих послова планираних за 2017. годину
реализовала следеће активности кроз упис и евиденцију 570 корисника, имали смо преко 6.937
посjетилаца у издаваоници, и преко 1.869 евидентираних посјетилаца у читаоници (укупно 8.806),
број посјета играоници 796, укупно прочитаних књига је 11.737 (издаваоница 9.922, читаоница
1.815). 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.
У току године организоване су посјете вртића са кратким предавањем и радионицама:
“Петар Пан”, четири посјете “Маштаонице”, “Срећна планета”, “Пертлица”, “Звјездица” (центар),
продужени боравак “Свезналица”, и удружење грађана “Израз”. Такође су организоване посјете
ученика школе “Иво Андрић” секција Мали библиотекари, за које је организована радионица
креативног писања, имали смо и посјету ђака из ОШ “Јосип Панчић” Оштра Лука, којима је
одржано предавање о Дјечијој библиотеци. Наше програме су пратила дјеца из: ОШ “Бранко
Ћопић”, ОШ “Вук Стефановић Караџић”, ОШ „Иво Андрић“ и ОШ “Бранко Радичевић”.
Организоване посјете штићеника „Дома Рада Врањешевић“ у оквиру „Клуба читалаца“ су се
одвијале континуирано сваких 15 дана.

22

Креативне радионице организоване су у Дјечијој библиотеци током 2017. у два циклуса и
то у периоду од фебруара до краја маја (Радионица за предшколце, Мала школа енглеског језика,
Мала школа њемачког језика, Упознајмо себе, Драмско-рецитаторска радионица и Школа
сликања) и од почетка октобра до краја децембра:
Преко зимског распуста организован је Зимски биоскоп у Дјечијој библиотеци, гдје су
дјеца гледала цртане филмове по свом избору (Елеонорина тајна, Барби рокери и краљевићи, Код
куће, Чудовишна прича у Паризу, Бели очњак...). Имали смо и љетње кино (Сунђер Боб Коцкалоне
на сувом, Вајана, Ледено доба 4, Мали шеф, Руфус 2, Чудовишта из ормара, Бијели очњак, Девојке
из Еквестрије, Игре пријатељства, Анђелчић...)
Одржане су радионице словеначког језика (24. марта). Обиљежили смо Међународни дан
дјечије књиге у оквиру радионица (април). За дан Европских језика имали смо двије радионице
њемачког језика и радионицу словеначког језика (26-29. септембар).
Организоване су двије приредбе/забаве/маскенбале 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 драмско-рецитаторске радионице
припремила су двије представе које су изведене на приредбама: "Пепељуга" у прољетњем циклусу
радионица, и "Сњегуљица и седам патуљака" у јесењем. Друга представа је извођена и у тржном
центру "Емпоријум" на сајму креативаца.

ОДЈЕЉЕЊЕ „СТАРЧЕВИЦА“







корисника библиотеке: 199
посјетилаца: 4 407
посјетилаца у читаоници: 987
издатих књига и сликовница: 7 807
корисника интернета: 361
фонд је обогаћен са 1 124 књиге.

Радионице које су реализоване у 2017. години:
 Школа шаха “Мала рокада” (одржава се током читаве године суботом
од 10 до 13 часова, дјеца су подјељена у млађу и старију групу
 Радионица домаће радиности (плетење, вез, хеклање) за све узрасте
 Креативна радионица, декупаж за почетнике
ОДЈЕЉЕЊЕ „ОБИЛИЋЕВО“
Реализовано:





Набављен је знатан број нових наслова, великим дијелом путем поклона;
Израда спискова за све пристигле нове наслове;
Стручно је обрађен већи број тема за ученике и студенте;
Пружање помоћи читаоцима приликом претраживања електронског каталога;
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 Издавање књига , пружање информација за израду семинарских и дипломских
радова;
 Редовно одржавање књижног фонда;
 Редовна дневна и мјесечна статистика;
 Опомене читаоцима који нису вратили књиге;
 Набавка дневне и седмичне штампе;
 Континуирано уношење и обрада старог и новог књижног фонда у систем COBISS;
 Дјелимично је обновљен ентеријер у простору одјељења;
 Mjeseчне посјете Дому пензионера;
 Редовно одржавaње Facebook странице библиотеке „Обилићево“;
 Имали смо неколико посјета ученика основних и средњих школа;
 Уписано је 270 читаоца;
 3.516 посјетилаца;
 прочитано 4.693 наслова.
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:
ВСС.......................................... 2 извршиоца;
ССС.......................................... 3 извршиоца.
Реализовано:
1) Донесена је Одлука Владе Републике Српске о давању сагласности на измјене допуне
Статута ЈУ НУБ Републике Српске;
2) Рјешавање судских спорова које ЈУ НУБ Републике Српске има са Градом Бања
Лукеза неплаћене ПДВ-обавезе за кориштење пословних простора у Борику и
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Старчевици са постигнутим договором око враћања простора Граду ради компензације
дуговања до висине вриједности адаптираних простора;
3) Провођење поступка полагања стручног испита у библиотечко-информационој
дјелатности у прољетном року. на који је изашло укупно 65 кандидата и 2 кандидата за
полагање разлике стручног испита na којем се стручно оспособило за обављање
послова библиотекара 50; вишег књижничара 7 и књижничара 8
4) У оквиру доношења Закона о заштити лица која пријављују корупцију донесено је
Упутство за провођење поступка пријаве корупције и заштите лица која пријављују
корупцију у јУ Народној и универзитетској библиотеци Републике Српске које је
достављено Министарству pravde Републике Српске;
5) На основу Протокола о културној сарадњи између ЈУ Народне библиотеке Србије и ЈУ
НУБ Републике Српске почетком децембра 2017. године потписан је Споразум о
размјени обавезног примјерка у складу са измјенама и допунама Закона о обавезном
примерку Србије којим је обезбјеђен један обавезан примјерак који ће наша установа
добијати из Републике Србије и АП Војводине.
6) Потписани протоколи о сарадњи: Предсједничка библиотека „Бориса Јељцина“ СанктПетербург; Вукова Задужбина, Београд; Центар за културу Лозница; Музеј књиге
„Адлигат“ Београд; Народна библиотека Будва.
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 2016. годину (посебан документ)
ТЕХНИЧКА СЛУЖБА
Текући послови:
– обављање разноврсних занатских послова;
– послови спровођења против-пожарне заштите;
– чувања и одржавања књижних фондова;
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–
–
–

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:
1. Заштита и чување библиотечке грађе – Министарство културе и информисања Србије;
2. Центар за конзервацију и рестаурацију – Министарство цивилних послова БиХ.
Реализовани 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).
СТРУЧНИ И НАУЧНИ СКУПОВИ, КОНФЕРЕНЦИЈЕ, ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ,
СЕМИНАРИ И КУРСЕВИ
- Стручни скуп библиотекара Републике Српске, Јахорина
- Вишеградска стаза, Вишеград
- Годишња конференција ISBN агенција, Бањалука
- Стручни библиотечки испити, Бањалука
- Годишњи скуп библиографа, Инђија (Србија)
- Курсеви COBISS3 каталогизација и COBISS3 фонд, Бањалука
- Курс COBISS3 позајмица, Београд
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- Библионет Београд
- Стручни скуп Друштва библиотекара Србије, Београд
- Стручне посјете: Универзитетска библиотека Светозар Марковић Београд, ИЗУМ
Марибор, Народна библиотека Србије

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,
 Нови Сад.
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
Центар за културу „Вук Караџић”, Лозница
Вукова задужбина, Београд
Музеј књиге „Адлигат”, Београд
Предсједничка библиотека „Борис Јељцин”, Санкт-Петербург
Народна библиотека Будва.
ИЗДАВАЧКА ДЈЕЛАТНОСТ

1. ЈОВАНОВИЋ, Платон, 1874-1941
Наука и религија : хришћански идеали и материјалистичко схватање живота по
П. П. Соколову / Епископ Платон ; [предговор јубиларном издању Јеромонах
Платон (Јовић)]. - 4. изд. - Бања Лука : Народна и универзитетска библиотека
Републике Српске, 2017 (Бања Лука : Графид). - X, 124 стр. ; 20 cm
"Јубиларно дипломатичко издање према другом поправљеном издању из 1938.
године поводом 75 година од страдања светог свештеномученика Платона,
епископа бањалучког"--> прелим. стр. - Тираж 300. - Напомене уз текст. Фототипско изд.: Српска манастирска штампарија, Сремски Карловци 1938.
ISBN 978-99976-27-06-3 (брош.)
27-285.2
COBISS.RS-ID 6284568
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2. ДРИНИЋ, Мирослав, 1961Философија у доба науке и технике / Мирослав Дринић. - Бања Лука : Народна и
универзитетска библиотека Републике Српске, 2017 (Бања Лука : Академац БЛ). 367 стр. ; 23 cm
Тираж 150. - O аутору: стр. 367. - Напомене и библиографске референце уз текст. Библиографија: стр. 353-365. - Регистар.
ISBN 978-99976-27-07-0
111:001
COBISS.RS-ID 6339096
3. ЛОВРИЋ, Миодраг
Statistička analiza : metodi i primjena / Miodrag Lovrić, Jasmin Komić, Stevan Stević.
- 2. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Banja Luka : Narodna i univerzitetska biblioteka
Republike Srpske, 2017 (Banja Luka : Grafid). - XX, 602 str. : graf. prikazi, tabele + 1
електронски оптички диск (CD-ROM) ; 24 cm
Tiraž 800. - Str. 601-602: Recenzija teksta "Statistička analiza - metodi i primjena" /
Tomislav Zečević, Mileva Žižić, Jelena Kočović. - Dodatak: Statističke tablice: str. 569589. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 597-600. Registar.
ISBN 978-99976-27-08-7
519.23(075.8)
COBISS.RS-ID 6472728
4.
ХАЏИ Стака Скендерова и српска култура у Босни и Херцеговини : тематски
зборник / уредници Јелена В. Јањић, Биљана Бабић. - Бања Лука : Народна и
универзитетска библиотека Републике Српске, 2017 (Бања Лука : Графид). - 232
стр. : илустр. ; 25 cm. - (Библиотека Српска култура у Босни и Херцеговини)
Портрет Хаџи Стаке Скендерове. - Тираж 300. - Стр. 7-9: Зборник посвећен Хаџи
Стаки Скендеровој / Јелена В. Јањић. - Напомене и библиографске референце уз
текст. - Библиографија уз већину радова. - Резимеи на енгл. и рус. језику. - Садржи
и: Библиографија радова Стаке Скендерове / Војислав Максимовић, Лука Шекара.
Прилог библиографији Хаџи Стаке Скендерове / Јелена В. Јањић.
ISBN 978-99976-27-09-4 (брош.)
930.85(497.6)(082)
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37:929 Стака Скендерова(082)
COBISS.RS-ID 6536472
5. ЈОВИЋ, Платон, 1986Светитељ Платон, епископ бањалучки / синђел Платон (Јовић) ; [илустрације
Синиша Дамјановић, Дамјан Дамјановић]. - Бања Лука : ЈУ Народна и
универзитетска библиотека Републике Српске, 2017 (Бања Лука : Графид). - 46 стр.
: илустр. у бојама ; 31 cm
Тираж 300. - Рјечник: стр. 7-8.
ISBN 978-99976-27-10-0
271.222(497.11)-726.2-36:929 Јовановић П.(02.053.2)
COBISS.RS-ID 6607384
6. ЋОПИЋЕВА поетика простора
Ćopićeva poetika prostora : lirski, humoristički i satirički svijet Branka Ćopića =
Ćopićs Poetik des Raumes : Die lyrische, humoristische und satirische Welt von Branko
Ćopić / [urednik] Branko Tošović. - Graz : Institut für Slawistik der Karl-FranzensUniversität ; Banja Luka : Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, 2017
(Banja Luka : Grafid). - 310 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Ćopićev projekat. Serija / uređuje
Branko Tošović (Univerzitet "Karl Franc" Grac) ; Tom 6 = Ćopić-Projekt. Reihe /
herausgegeben von Branko Tošović (Karl-Franzens-Universität Graz) ; Band 6)
Prema predgovoru, "Zbornik čine referati pročitani na šestom simpozijumu održanom od
8. do 10. septembra 2016. u Beogradu na temu `Ćopićeva poetika prostora` u okviru
međunarodnog projekta `Lirski, humoristički i satirički svijet Branka Ćopića` (GracBanja Luka, 2011-)". - Tekst ćir. i lat. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. Bibliografija uz svaki rad. - Rezimei na engl, njem. i rus. jeziku.
ISBN 978-99976-27-11-7 (Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske)
ISBN 978-3-9504084-9-2 (Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz)
821.163.41.09 Ћопић Б. (082)
811.163.41'373(082)
COBISS.RS-ID 6662424
7. КОЧИЋ, Петар, 1877-1916
Суданија ; Суданија : комедија у 4 чина с певањем / Петар Кочић ; [приредили
Вања Шмуља, Споменка Кузмановић ; уредио и пoговор написао Душан Иванић ;
илустрације Наташа Коњевић]. - Бања Лука : Народна и универзитетска библиотека
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Републике Српске, 2017 (Бања Лука : Графид). - 246 стр. : илустр. ; 25 cm
"Јубиларно издање поводом сто четрдесет година од рођења Петра Кочића" -->
прелим. стр. - Тираж 300. - Стр. 183-202: Усуд Суданије / Душан Иванић. - Стр.
205-229: Коментари / Вања Шмуља, Споменка Кузмановић. - Хронологија живота и
рада Петра Кочића: стр. 241-242. - Рјечник: стр. 243-246. - Библиографија издања
Суданије: стр. 231-233. - Библиографија литературе о Суданији: стр. 235-239. Садржи и: Факсимил рукописа Суданија : комедија у 4 чина с певањем.
ISBN 978-99976-27-12-4
821.163.41-32
821.163.41-2
821.163.41.09 Кочић П.
COBISS.RS-ID 6702104
8. МАРИЋ, Ратка, 1976Изложба Кочић наш савременик : поводом 140 година од рођења Петра Кочића /
[аутор каталога и изложбе Ратка Марић]. - Бања Лука : Народна и универзитетска
библиотека Републике Српске, 2017 (Бања Лука : Графопапир). - [18] стр. : илустр.
; 10x17 cm
Кор. насл. - Тираж 200.
ISBN 978-99976-27-13-1
929 Кочић П.:82(083.824)
COBISS.RS-ID 6709272
9. ШМУЉА, Вања, 1981На пергаменту душе : поезија и фреске Светислава Мандића / Вања Шмуља. Бања Лука : Народна и универзитетска библиотека Републике Српске, 2017 (Бања
Лука : Графид). - 79 стр. : илустр. ; 23 x 22 cm
Тираж 100. - Стр. 17-21: Светислав Мандић, себи и другима / Андреја Марић. - Стр.
23-27: Светислав - Света Мандић, конзерватор / Бојан Поповић.
ISBN 978-99976-27-14-8
821.163.41.09-1:929 Мандић С.(083.824)
75.052:929 Мандић С.(083.824)
COBISS.RS-ID 6772504
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10. АНДРИЋЕВА Госпођица
Andrićeva Gospođica = Andrićs Fräulein / [urednik] Branko Tošović. - Graz : Institut
für Slawistik der Karl-Franzens-Universität ; Banja Luka : Narodna i univerzitetska
biblioteka Republike Srpske ; Beograd : Svet knjige : Nmlibris, 2017 (Banja Luka :
Grafid). - 791 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Andrić-Initiative. (Serija) / uređuje Branko Tošović
(Univerzitet "Karl Franc" Grac) ; Tom 10 = Andrić-Initiative. (Reihe) / herausgegeben
von Branko Tošović (Karl-Franzens-Universität Graz) ; Band 10)
Prema predgovoru, Zbornik čine (a) referati pročitani na 9. simpozijumu u Beogradu
održanom od 17. do 19. novembra 2016. na temu "Andrićeva Gospođica" i (b) specijalno
pripremljeni radovi u okviru međunarodnog projekta "Andrić-Initiative: Ivo Andrić u
evropskom kontekstu"(2007-). - Tekst ćir. i lat. - Radovi na više jezika. - Napomene i
bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija uz svaki rad. - Summeries.
ISBN 978-99976-27-15-5 (Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske)
ISBN 978-3-9504299-0-9 (Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz)
ISBN 978-86-7396-615-1 (Svet knjige)
821.163.41-31.09 Андрић И.(082)
811.163.41(082)
COBISS.RS-ID 6791192
11. НАПОР Босне и Херцеговине за уједињење и ослобођење / обрадио Перо
Слијепчевић и сарадници ; [предговор репринт издања Душан Т. Батаковић]. Репринт изд. - Бања Лука : Народна и универзитетска библиотека Републике
Српске ; [Београд] : Балканолошки институт Српске Академије наука и уметности,
2017 (Бања Лука : Графид). - CXXVII, 400, [12] стр. с таблама : илустр. ; 21 cm
Тираж 300. - Белешке: стр. 377-400. - Напомене и библиографске референце уз
текст. - Репринт изд.: Сарајево, 1929.
ISBN 978-99976-27-16-2
94(497.6)"11/18"
COBISS.RS-ID 6808600
ИНВЕСТИЦИЈЕ И ПОСЛОВИ ОПРЕМАЊА ЕНТЕРИЈЕРА
– Постављање лед расвјете у Информативно-позајмном одјељењу,
– Завршетак послова на ватродојавном систему,
– Адаптација просторије за Национални фонд,
32

– уређење зелене површине испред Библиотеке,
– Адаптација и поправка система за гријање (вентили, радијатори),
– Уређење отворене терасе са израдом одговарајућег намјештаја.

ПРЕГЛЕД МАНИФЕСТАЦИЈА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ
У ЈУ НУБ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Односи са јавношћу
У току протекле године ЈУ Народна и универзитетска библиотека реализовала је
преко седамдесет програма: књижевне вечери, изложбе, гостовања на међународним
сајмовима, 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.
Књижевним програмима су обухваћена представљања аутора који су добили најважнија
књижевна признања као и новија књижевна продукција.
Као и претходних година ЈУ НУБ РС је имала одличну сарадњу са медијима.
Текстови о Библиотеци су били афирмативни и преко медија корисници су адекватно и
континуирано у току цијеле године информисани о раду Библиотеке.
На крају године одржан је Пријем за медије на којем су уручене захвалнице медијским
кућама са којима је остварена најуспјешнија сарадња.
ПРЕГЛЕД ДЕШАВАЊА
Преглед манифестација у ЈУ НУБ РС за 2017. годину
ЈАНУАР
1. Изложба карикатура - Најбољи светски сликари, 31. Јануар
ФЕБРУАР
1. 7. издање првог француског on-line фестивала, 08. Фебруар
2. Промоција зборника поезије пјесникиња региона „У мрежи стих“, 17. фебруар
3. Промоција књиге Тамаре (Бубић) Драгић „Сам у гомили“, 24. фебруар
МАРТ
1. Изложба „Geniale Dilletanten – Скулптура у Њемачкој у 1980-им годинама“, 02.
март
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Пројекција филма „Фатима“, 08. март
Пројекција цртаног филма, 11. март
Промоција књиге Ратка Улетиловића „Мислионица“, 14. март
Наградно такмичење у француском диктату, 22. март
Промоција књиге епископа Платона Јовановића „Наука и религија“, 23. март
Промоција књиге и филма о пјесникињи Вислава Шимборска „Похвала лошег
мишљења о себи“, 25. март
8. Промоција романа Иване Димић „Арзамас“, 28. март
9. Стручни семинар „Организација и коришћење библиотечких ресурса“, 30. март

2.
3.
4.
5.
6.
7.

АПРИЛ
1. Промоција књиге Аљоше Љубојевића „Знаш ли да је Михаил Каменски запалио
Галац“, 18. април
2. Промоција књиге Милојка Бабића „Глуво поље“, 19. Април
3. Промоција књиге Пие Тафдруп „Ријечи путују“, 24. Април
4. Стручни семинар „Савремени приступи едукацији о Холокаусту“ и отварање
изложбе „Читамо и пишемо са Аном Франк“, 25. април
5. Обиљежавање Дана библиотеке и Свјетског дана књиге и ауторских права, 26.
април
6. Изложба полазника првог циклуса радионица фотографије и филма, 28. април
МАЈ
1. Конференција за штампу поводом откривања до сада необјављеног рукописа Петра
Кочића, 11. мај
2. Изложба „Упознавање с Петербургом“, 17. мај
3. Књижевно вече и изложба графика „Писмо сјенке“, 19. мај
ЈУНИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Промоција књиге Предрага Бојиновића „Доларска жаока“, 06. јун
Промоција првог броја Пјешчаника, 07. јун
Изложба „Хаџи Стака Скендерова“, 12. јун
Промоција књиге Неџада Ибрахимовића „Мала повијест смрти и писања“, 13. Јун
Промоција књиге „Статистичка анализа, методи и примјена“, 22. јун
Регионална књижена резиденција Звона и Нари, 23. јун

АВГУСТ
1. Промоција књиге Срете Вучковића „Помрачење сунца“, 22. август
2. Округли сто „Петар Кочић – наш савременик“, 25. август
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СЕПТЕМБАР
1. Промоција књиге „Побједа Српске“, 06. септембар
2. Наградна игра „Пронађи грешке и освоји бесплатан упис у библиотеку“, 08.
септембар
3. Промоција књиге Милоша Јевтића „Очево лице књиге“, 13. септембар
4. Европски дан језика, 26. септембар
5. Изложба „На пергаменту душе, поезија и фреске Светислава Мандића“, 27.
септембар
ОКТОБАР
1. Изложба „Српски санитет 1914-1918“, 04. октобар
2. Радионице „Фотографија и филм“, 06. октобар
3. Промоција књиге Наде Старчевић-Сабадини „Од срца до ума“, 27. октобар
НОВЕМБАР
1.
2.
3.
4.
5.

Изложбе „Просвет(Л)и се“ и „Српско писмо и језик кроз историју“, 06. новембар
Промоција књиге Светислава Пауновића „Урнебесна физика“, 09. новембар
Изложба „Тесла и Пупин - на истом путу“, 15. новембар
Промоција књиге „Приче Соче и Врбаса“, 17. новембар
Поетско – винско вече Панчевци у Бања Луци, 24. новембар

ДЕЦЕМБАР
1. Акција „Читај без предрасуда“, 04-16. децембар
2. Промоција књиге Драгане Грујиновић „Круг декорисаног времена“, 07. децембар
3. Изложба „Фрагменти италијанског насљеђа“, 14. децембар

ДИРЕКТОР
Љиља Петровић-Зечић
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