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УВОДНА РИЈЕЧ 

 

 

Када се осврнемо на 2019. годину засигурно можемо рећи да је то златна година 

Библиотеке по броју остварених пројеката, година иновативности, развоја  и година која је 

на одређени начин прекретница у нашем пословању.  Сви сектори су аутоматизавани, а 

уведено је и низ интерактивних  садржаја и корисничких сервиса заснованих на 

најсавременијим информационим технологијама. 

 

Један од наших основних задатака, који је дефинисан и Стратегијoм развоја културе 

Републике Српске (2017-2022), је развој библиотечко-информациног система COBISS.RS. 

У систему се налази 35 библиотека (народне и факултетске) са преко 100 каталогизатора 

који су оспосебљени и лиценцирани на курсевима које организује НУБ Републике Српске 

са тренерима ВИБРС центра. Циљ је да се у систем уведу све народне и факултетске  

библиотеке у Републици Српској, које би биле међусобно повезане у јединствен  

национални COBISS.RS систем, а самим тим и равноправне чланице COBISS.net 

(јединствена база националних система Србије, Словеније, Црне Горе, Албаније, Бугарске, 

Федерације БиХ и Републике Српске).  

 

Као институција која дјелује у области културе и образовања и као депонент свеопштег 

људског знања са посебним нагласком на Републику Српску, а и институција која даје 

подршку цјеложивотном учењу, популаризацији књиге и читања своје пројекте смо 

усмјерили у тим правцима. Рационалним промишљањем тима Библиотеке, свјесни 

потреба и жеља наших корисника и времена у којем живимо изњедрено је неколико 

корисних и иновативних пројеката који нам дају епитет јединствености. 

 

У чему је наша јединственост?  

 

Соба сјећања на Петра Кочића је сам врх креативности, иновативности, али и научног 

приступа изради и опремању меморијалних простора. Традиција, култура, језик,  

књижевност, етнологија, етнографија, историја су сублимирани у јединствену цјелину уз 

коришћење најсавременијих информационих технологија. Холограми, виртуелна 

реалност, кинект листања су само неки од садржаја који су посјетиоцима на услузи. Соба 

је отворена поводом 54. Кочићевог збора у августу коју је  до краја 2019. године посјетило 

преко 4.000 посјетилаца међу којима су ученици, страни и домаћи туристи, грађани 

Бањалуке, дипломате и многи други. 

 

Три студијске и једна научна читаоница,  саниране и адаптиране по високим стандардима 

опремања библиотечких простора капацитета до 200 мјеста, нуде корисницима идеалне 

услове за учење. НУБ Републике Српске је поводом свечаности  отварања читаоница 

којем  је присуствовала предсједница Републике Српске Жељка Цвијановић установила 

Дан студената. Овај дан ће се трајно обиљежавати 11. јуна сваке године. Том приликом ће 

Библиотека наградити студента са најбољим просјеком уз пригодан програм и захвалити 

се свима који своју будућност виде у образовању. 
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Заштита грађе је један од наших приоритетних задатака и у том смислу адаптиране су 

просторије у подруму Библиотеке које дају могућност физичке заштите, коричења и 

повеза, скенирања, копирања. Почетком 2020. године, планирана је набавка вакумизатора, 

који спречава процес пропадања грађе. 

 

У смислу популаризације књиге и читања урађена је једна  интервенција у простору,  тзв. 

Поезиофон који на посебно забаван начин посјетиоцу нуди тренутке одмора уз слушање 

поезије по избору. Инсталације Кочићевих јунака у природној величини редизајниран улаз 

у Библиотеку са новим модерним свјетлећим натписом, уводе вас у објекат са потпуно  

уређеним првим спратом. Приземље и међуспрат се опремају сукцесивно у зависности од 

расположивих средстава.   

 

Угодан и удобан простор је идеално мјесто за различите садржаје који се крећу од корисне 

забаве до озбиљног учења. Поред радионица за дјецу, ту су и континуиране радионице 

конверзације на енглеском,  француском и руском језику, радионица  српског  језика за 

странце, радионица информатичког описмењавања итд. Током читаве године креативни 

тим је радио на осмишљавању инсталација које су подстицале грађане да дођу у 

Библиотеку и постану активни судионици свих интересантних дешавања. 

 

Током 2019. године усвојили смо и нови приступ у постављању изложби који поред 

темељно истражених података нуди посебно дизајниране елементе у простору који ће 

разбити стереотип класичног паноа са превише текстуалног садржаја. Схватили смо да 

наше информације морају бити кратке  са потребним чињеницама и подацима  јер само на 

тај начин можемо позитивно испровоцирати наше посјетиоце да постану активни 

судионици наших поставки. Један од добрих примјера такве праксе је изложба 

„Библиотека и земљотрес” поводом 50 година земљотреса у Бањалуци.  

 

Библиотека је у 2019. години објавила репрезентативно издање монографије „150 година 

од Српске читаонице до Народне и универзитетске библиотеке  Републике Српске” која 

представља двојезично и неизбрисиво свједочанство нашег континуитета.  

 

Настављајући у стилу наше посебности јединствена смо библиотека у чијем саставу 

дјелују четири страна културна центра (Руски центар „Руски мир”, Амерички кутак, 

Француски центар у саставу Француског института и Њемачки центар у саставу Гете 

института). У 2019.години су адаптирани Амерички кутак и Њемачки центар и као такви 

заједно са осталима представљају репрезентативне просторе који нуде учење језика, 

упознавање култура и пројекте школовања и наставка школовања у овим државама. 

 

Протеклу 2019. ћемо памтити и по томе што смо постали дио велике европске породице 

библиобуса и практично озваничили наше чланство на великом салону библиобуса који је 

одржан у Ријеци. Библиобус, као покретна библиотека пружа услуге нашим корисницима 

у приградским и сеоским насељима на 14 локација. 
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Представљање Библиотеке у Бечу, учешће на Сајму књига у Солуну, Бањалуци и 

Београду, сарадња са библиотекама широм Европе на плану међубиблиотечке позајмице 

само су неки од многобројних активности и садржаја на међународном плану које смо 

проводили у 2019. години. 

 

Нисмо занемарили ни образовање наших библиотекара, стручне скупове и семинаре од 

којих издвајамо стажирање два библиотекара у Француској. У доброј комуникацији са 

грађанима, пратећи библиотечке стандарде са креативним идејама наша установа је 

постала препознатљиво мјесто од угледа. Традиција, иновативност, мисија су ријечи 

којима се руководимо у нашим пројектима. Није случајно што почетна слова ових ријечи 

чине једну нову ријеч ТИМ, јер само тимским радом  могуће је било достићи љествицу 

коју смо врло амбициозно поставили. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  ДИРЕКТОР 

 

                 Љиља Петровић Зечић 
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ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ  

Управног одбора ЈУ НУБ Републике Српске  

за 2019. годину 

 

 

Током 2019. године Управни одбор ЈУ НУБ Републике Српске одржао је двије 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  2019. години Управни одбор је донио Одлуку о: 

 

- усвајању Годишњег извјештаја о раду ЈУ НУБ Републике Српске за 2018. Годину; 

- усвајању Годишњег извјештаја о пословању и годишњег обрачуна ЈУ НУБ 

Републике Српске за 2018. годину; 

- усвајању Извјештаја Централне пописне Комисије ЈУ НУБ Републике Српске  за 

2018. годину; 

- усвајању Годишњег плана и програма рада ЈУ НУБ Рeпублике Српске за 2019. 

годину; 

- усвајању Финансијског плана ЈУ НУБ Републике Српске за 2020. годину; 

- усвајању Правилника о поступку директног споразума у ЈУ НУБ Републике Српске; 

- усвајању Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈУ НУБ 

Републике Српске; 

- усвајању Правилника о интерним контролама и интерним контролним поступцима у 

ЈУ НУБ Републике Српске; 

- висини чланарине и осталих накнада за библиотечке услуге у 2020. години. 

 

 

Предсједник Управног одбора 

 

                                                                       Душан Поповић 
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ОРГАНИЗАЦИЈА ЈУ НУБ РЕПУБЛИКE 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. 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 

32. ГОРАН ТАЛИЈАН, систем администратор 

33. АЛЕКСАНДРА СТОШИЋ, библиотекар  
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34. ДУШИЦА ЛИПОВАЦ, библиотекар 

35. СРЂАН ВОЈВОДИЋ, дизајнер 

36. ДУШАНКА ГАЈИЋ, 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. СЛАВКО АРАПОВИЋ, техничка служба 

56. РАДИВОЈ ТУЦКЕШИЋ, техничка служба 

57. ВЕЛИМИР РАЧИЋ, техничка служба 

58. МЛАДЕН МИЛИЧЕВИЋ, техничка служба 

59. ЈАДРАНКА, радник службе одржавања 

60. НАДА СТАНКОВИЋ, радник службе одржавања 

61. РАЈКА МАКСИМОВИЋ, радник службе одржавања 

62. МИЛОМИРКА КНЕЖЕВИЋ, радник службе одржавања 
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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  
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Рад на стварању јединственог библиотечко-информационог система у Републици 

Српској 

Током 2019. настављен је рад на стварању јединственог библиотечко-информационог 

система COBISS у Републици Српској. 

   

Одржани су курсеви:  

- COBISS3/Преузимање записа и фонд,  

- COBISS3/Каталогизација – почетни курс,   

- COBISS3/Каталогизација – напредни курс,  

- COBISS3/Фонд – серијске публикације и  

- COBISS3//Позајмица.  

Након одржаног COBISS3/Каталогизација – напредног курса предавач је стрекао лиценцу 

за самостално вођење курса. ВИБРС центар сада има два предавача за вођење почетног 

курса и по једног за напредни курс, позајмицу, прузимање записа и фонд. 

Вођење регистра библиотека и других евалуационих евиденција 

За Централни регистар библиотека и Матични регистар библиотека, прикуљени су подаци 

од библиотека у којима је дошло до измјене документације и на основу тих докумената 

унесене су измјене у регистре. 

Надзор над стручним радом библиотека: 

1. Народна библиотека „Веселин Маслеша” Лакташи, 

2. Народна библиотека Србац, 

3. Српска централна библиотека „Просвјета” Фоча, 

4. Народна библиотека Требиње, 

5. Народна библиотека Кнежево, 

6. Народна библиотека Рибник, 

7. Народна библиотека Шипово 

8. Народна библиотека и музејска збирка Зворник. 

Након обављених надзора израђени су записници који су достављени надлежним 

институцијама. 
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Праћење и проучавање стања и потреба дјелатности 

На основу прикупљених анкета о библиотечком пословању за народне и факултетске 

библиотеке урађене су двије анализе:  

- „Анализа рада народних библиотека Републике Српске за 2018. годину” и  

- „Анализа рада факултетских библиотека Универзитета у Бањој Луци и 

Универзитета у Источном Сарајеву за 2018. годину”. 

Пружање стручне помоћи библиотекама 

Непосредна и редовна помоћ у стручном раду пружла се библиотекама на њихову 

иницијативу у вези са организацијом пословања, смјештаја фонда, стручног рада на 

набавци, обради, заштити, ревизији и давању на коришћење библиотечке грађе. 

Кандидатима који су се припремали за полагање стручног испита из библиотечке 

дјелатности у прољећном року пружена је стручна помоћ у виду обезбјеђивања стручне 

литературе и пружена стручна помоћ при изради писмених радова или спремању испита. 

Остали послови Матичне службе 

1. Матична служба учествовала је у огранизацији стручног семинара „Стара и ријетка 

књига: електронска обрада и превентивна заштита” који се у Народној и 

универзитетској библиотеци Републике Српске, организовао за све библиотекаре 

из Републике Српске. 

2. Матична служба је оргнизовала  стручна предавања у  Народној библиотеци 

„Ћирило и Методије” из Приједора за матично подручје приједорске регије. 

3. Матична служба учествовала је у пословима око покретања нове службе за 

кориснике, покретне библиотеке – Библиобуса. 

4. Активно судјеловање на свим састанцима Подружнице библиотека са бањалучког 

матичног подручја и састанцима Управе Друштва библиотекара Републике Српске, 

а руководилац Матичне службе је као члан комисије за додјелу награде „Ђорђе 

Пејановић” учествовала у раду ове комисије. 

ВИБРС ЦЕНТАР 

 

 У ВИБРС центру, у 2019. години, најважније активности су се одвијале у сљедећим 

сегментима: 

1. Укључивање библиотека у систем COBISS.RS: 

У 2019. години, у току акције бесплатног укључивања библиотека у систем COBISS.RS 

укључено је укупно 6 (шест) библиотека, а у фази укључења налази се још 12 библиотека. 

Тренутно, укупан број библиотека укључених у систем COBISS.RS је 31 (тридесет једна). 

Започети процес инсталације настаља се утврђеним редослиједом библиотека и у 2020. 

години. Према информацији достављеној из IZUM-а, акција бесплатног учлањења 

библиотека продужиће се и у 2020. години. 

 



 

11 

 

2. Инсталација нових сегмента програмске опреме COBISS3 у систему COBISS.RS и у 

појединим библиотекама: 

У 2019. години, сегмент аутоматизована „Позајмица” инсталиран је у 9 (девет) библиотека 

у Републици Српској, као и у одјељењу Читаоница у ЈУ НУБ Републике Српске. 

Након експерименталне фазе, у систему COBISS.RS у 2019. години пуштени су у рад и 

нови сервиси/апликације: COBISS+ i mCOBISS. Такође, у ЈУ НУБ Републике Српске у 

2019. години пуштена је у рад и нова услуга „Библиобус”. 

 

3. COBISS.RS Образовање - извођење COBISS курсева, оспособљавање инструктора из 

НУБ Републике Српске, припрема и вођење документације о курсевима и полазницима 

који се се оспособљавају за рад у систему COBISS3. 

У организацији ВИБРС центра у 2019. години, одржано је укупно 10 (десет) COBISS 

курсева и додијељено oко 40 различитих лиценци за рад у систему COBISS3: 

- Курс „Употреба програмске опреме COBISS3 /Преузимање записа и фонд” 

(трајање три дана). Одржана су три курса у току године. Курс је похађало укупно 

32 (тридесет два) библиотекара; 

- Kурс „Употреба програмске опреме COBISS3/Фонд-серијске публикације” 

(гостујући предавач из Београда). Одржан је 1 (један) курс. Курс је похађало 

укупно 15 (петнаест) библиотекара; 

- Курс „Употреба програмске опреме COBISS3 /Каталогизација – почетни” (трајање 

пет дана. Одржана су два курса. Курс је похађало укупно 24 (двадесет четири) 

библиотекара; 

- Курс „Употреба програмске опреме COBISS3 /Каталогизација – напредни” 

(трајање пет дана). Одржана су два курса. Курс је похађало укупно 17 (седамнаест) 

библиотекара; 

- Курс „Употреба програмске опреме COBISS3 /Позајмица” (трајање три дана). 

Одржана су два курса. Курс је похађало укупно 17 (седамнаест) библиотекара. 

У сегменту оспособљавања инструктора из НУБ Републике Српске, у 2019. години 

додијељена је једна лиценца за извођење курса „COBISS3 /Каталогизација – напредни” 

У ВИБРС центру у 2019. години издато је око 40 нових лиценци/дозвола за рад у систему 

COBISS3, у различитим сегментима (мањи број библиотекара још увијек раде записе за 

стицање лиценце, након курсева које су завршили у 2019. години).  

За кориснике је доступан кориснички профил Мој COBISS, који омогућава приступ 

сервису Моја библиотека, а који обухвата приказ позајмљене грађе, самостално 

продужавање рока позајмице, те историју претраживања и полицу с грађом. 
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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 

 

 

Служба за набавку библиотечке грађе 

 

Набавка библиотечке грађе врши се континуирано током цијеле године: 

 

- Куповина: 578 примјерака 

- Обавезни примјерак: 1.814 примјерака 

- Поклон: 4.114 примјерака 

- Размјена: 7 612 примјерака 

 

Укупно: 14.118 примјерака библиотечке грађе 

 

Од тога: 

- Монографских публикација: 13.598 примјерака 

- Магистарских радова: 3 примјерка 

- Докторских дисертација: 55 примјерака 

- Књигe на страним језицима: 318 примјерака 

- Некњижне грађе: 144 примјерка 

 

 

     
 

 

Дистрибуција обавезног примјерка: 

 

- Укупно је достављено  9.517 примјерака библиотечке грађе од тога: 

- За Народну и универзитетску библиотеку Републике Српске издвојено је 1.814 

примјерака; 

- Дистрибуција обавезног примјерка другим библиотекама (Београд, Нови Сад, 

Бијељина, Добој, Приједор, Источно Сарајево, Фоча, Требиње и Зворник)  

7.703 примјерка; 



 

13 

 

Поклони: 

 

- Поклоњено: 2.064 примјерка монографских публикација 

 

 

Служба за обраду библиотечке грађе 

 

Служба обухвата техничку обраду грађе и послове стручне обраде:  

каталогизацију, класификацију и предметизацију библиотечке грађе. 

 

Техничка обрада библиотечке грађе: 

 

- Печатирање: 7.590 примјерака 

- Списак инвентарних бројева за Информативно-позајмно одјељењe и Библиобус: 

3.806 примјерака 

- Куцање карти књига за Завичајно одјељење и Одјељење униката: 3.185 картица. 

 

Укупно: 14.581 примјерак монографских публикација 

 

- Повез: 376 књига 

- Улагање обавезног примјерка и паковање за матичне библиотеке: 8.137 књига. 

 

Стручна обрада библиотечке грађе 

 

Библиотечка обрада монографских публикација одвија се кроз два процеса:  текућу обраду 

новоприспјеле грађе и ретроспективни унос старог фонда у електронски каталог. У раду 

се користи програмска опрема COBISS (Кооперативни онлајн библиографски систем и 

сервиси). 

 

- Број библиографских записа у узајамној библиографскoj бази података (COBIB.RS) 

тренутно износи: 236 530 примјерака библиотечке грађе 

 

- Број библиографских записа у локалној библиографској бази података (NUB.RS) 

тренутно износи: 155 109 примјерака библиотечке грађе 

 

- Број унесених библиографских записа у базу података Народне и универзитетске 

библиотеке Републике Српске у току 2019. године je: 15.308 

 

- CIP (каталогизација у публикацији): 1 182 записa 

 

- Аналитичка обрада чланака у монографским публикацијама: 38 записа 

 

- Укупан унос старог фонда: 40.205 записа 

 

Од почетка рада на редакцији каталога редиговано је 2.697 записа. 

Крајем године се припремају и штампају књиге инвентара појединачно за сва одјељења. 
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Остали послови: 

 

У току је провјера и идентификација инвентарних бројева књига које су обрађиване на 

прелазу између рада у бази података Библио и преласку на COBISS систем. У питању је 

велик број записа  који се налази у ручно вођеним инвентарним свескама за период од 

2000. до 2005. године. 

 

 

НАЦИОНАЛНА ЈЕДИНИЦА 

 
 

У оквиру ове јединице дјелују: 
 

–  Библиографско-археографско одјељење 
 

–  Завичајно и одјељење посебних фондова 
 

–  Одјељење ISBN/ISMN агенције Републике Српске 
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БИБЛИОГРАФСКО-АРХЕОГРАФСКО OДЈЕЉЕЊЕ 

 
 

Објављен је осамнаести број Библиографије Републике Српске за 2017. годину. Приређен 

је и редигован деветнаести број Библиографије Републике Српске за 2018. годину на 

основу пристиглог обавезног примјерка (који се доставља с видним кашњењем). 

 

Урађен библиографски опис дјела проф. др Ристе Тубића, филозофа, књижевника, 

књижевног критичара и преводиоца  уз коришћење   фондова монографских и серијских 

публикација Народне и универзитетске библиотеке Републике Српске и доступне 

електронске каталоге Узајамне библиографско-каталошке базе података COBISS.RS  

(COBISS.BH, COBISS.SR, COBISS.SI). Библиографија је континуиране нумерације и 

садржи 324 библиографске јединице. Библиографска грађа је сложена азбучно. 

Библиографија није објављена.  

 

         
 

Започета  библиографији српског историчара Владислава Скарића дописног члана Српске 

академије наука и уметности, који је по завршетку студија у Грацу радио као први 

професор у Реалној гимназији у Бањалуци, а поводом 150 година од његовпог рођења. 

 

На позив Редакције часописа Наш језик, који издаје Институт за српски језик САНУ, чији 

је сљедећи број посвећен његовом уреднику – професору универзитета и научном 

савјетнику Института за српски језик САНУ и његовом дугогодишњем директору (2006–

2016), дописном члану АНУРС др Срети Танасићу, сараднику Народне и универзитетске 

библиотеке Републике Српске, поводом седамдесете годишњице живота урађен текст 

Прилог реконструкцији ојконима Вогошћа.  

 

Током године основношколци из више бањалучких школа и студенти Филозофског 

факултета Универзитета у Бањалуци посјетили су Библиографско-археографско одјељење 

и погледали Збирку старе и ријетке књиге.  

 

Настављено је прикупљање библиотечке грађе за реконструкцију фонда Српске читаонице 

у Бањалуци. 
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ЗАВИЧАЈНО И ОДЈЕЉЕЊЕ ПОСЕБНИХ ФОНДОВА  
 

- 495 нових наслова 

 

Припремљена је и постављена изложба „Библиотека и земљотрес – кућа књига без адресе” 

са каталогом. 

 

          
 
 
 
 

ОДЈЕЉЕЊЕ БИБЛИОТЕКА ЦЈЕЛИНА И ЛЕГАТА 
 

Организован је стручни семинар „Стара и ријетка књига: електронска обрада и 

превентивна заштита” (пет предавача одржало предавања, више од шездесет полазника 

присуствовало и добило цертификате). 

 

Урађена је изложба за  сталну поставку у Соби сјећања на Петра Кочића и пратећи 

каталог. 
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Одрађена прва фаза организације научно-стручног скупа „Лична библиотека као портрет 

човјека и времена” поводом 100 година од рођења Душана Ј. Ђоновића – обавијештене 

библиотеке и договорене теме предавања с предавачима по позиву. 

 

 
 

Урађени тестни записи и добијена лиценца за обраду антикварне грађе у Кобису 

(привилегија CAT_D_ANT). 

 

Обрађене публикације из 16, 17. и 18. вијека из Легата Душана Ј. Ђоновића. 

 
 

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). 
 

Издавачи Републике Српске у 2019. години 

- укупно 525 регистрованих издавача у ISBN агенцији, 17 регистрованих издавача у 

ISMN агенцији; 

- регистровано 12 нових издавача у ISBN агенцији  у 2019. години; 

- израђено 1.184 CIP-ова, 109 бар кодова,  додијељено 1.017 нових ISBN бројева и 2 нова 

ISMN броја, урађено 30 измена у CIP-овима 
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Објављен је Информативни билтен  ISBN агенције Републике Српске за 2018. годину (бр. 

19). 

 

Представник ISBN агенције Републике Српске учествовао је на Регионалном ISBN 

састанку у Националној и универзитетској књижници у Љубљани, 11-12. јуна. Састанак је 

био изузетно добро посјећен (учествовале су скоро све балканске земље) и успјешан. 

 

Поред текућих проблема и изазова са којима се срећу колеге из националних агенција, 

посебна пажња је посвећена новом уговору који су агенције потписана са Међународном 

ISBN агенцијом; ажурирању упитника за издаваче, гдје је предложено да се унесу нова 

питања о приватности, у складу са GDPR.  Говорило се о електронском обавезном 

примјерку, као и о неким новим сервисима које библиотеке могу да понуде издавачима. 

 

ISBN агенција  је добила нову подгрупу бројева у оквиру групе 978-99976-, бројеви су 

генерисани помоћу ISBN калкулатора (100 група од 10 бројева), и одштампани. 

 

Годишњи извјештаји о раду послати су у Међународну ISBN агенцију у Лондону, и 

Међународну ISMN агенцију у Берлину. 

 

ISBN агенција Републике Српске је гласала за директоре Међународне ISBN агенције, 

гласови су дати кандидатима Велике Британије / Ирске, Италије и Малте. 

Извршена је провјера свих активних веб сајтова издавача регистрованих у ISBN агенцију 

Републике Српске, и ажурирани су сви подаци о поштанским адресама, бројевима 

телефона, е-адресама итд. 

 

Упитници за регистрацију издавача (правна лица, аутори издавачи) у ISBN и ISMN 

агенције су измијењени у складу са политиком приватности (GDPR), и постављени на веб 

сајт НУБ Републике Српске. Додат је сљедећи пасус: 

 

„У складу са Општим прописима о заштити података (www.eugdpr.org), молимо Вас да 

потпишете сагласност да се подаци о издавачу (поштанска адреса, телефонски број, факс, 

е-пошта, веб-сајт) могу објавити у Информативном билтену ISBN агенције Републике 

Српске, на веб-сајту Народне и универзитетске библиотеке Републике Српске 

(www.nub.rs), као и у јавно доступној бази података Глобалног регистра издавача, на веб-

сајту Међународне ISBN агенције (www.isbn-international.org ). Ова саглaсност се не тражи 

за пословне адресе и генеричке адресе е-поште, већ за личне поштанске адресе, личне 

телефонске бројеве и личне адресе е-поште, као и за пословне контакт податке ако се те 

информације односе на једну особу.” 

 

Покренуто је прикупљање Е обавезног примјерка, и провјера линкова у COBISS-у који 

воде до on line  публикација, као и ажурирање URL-а за поједина Е издања. 

 

Попуњени су PIID фајлови, са свим подацима о издавачима регистрованим у ISBN 

агенцију Републике Српске, ажуриране су све измјене у адресама, бројевима телефона, е-

пошти, и фајлови су постављени на Глобални регистар издавача на сајту Међународне 

ISBN агенције. 

Објављен је српски превод ISBN приручника Међународне ISBN агенције (у преводу 

Марије Павловић, ISBN агенција Републике Српске, ISBN 978-92-95055-23-0) и доступан 

је на сајту НУБРС и Међународне ISBN агенције. 

 

 
 
 

http://www.eugdpr.org/
http://www.nub.rs/
http://www.isbn-international.org/
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УНИВЕРЗИТЕТСКО ОДЈЕЉЕЊE СА ЧИТАОНИЦАМА 

Библиотекари информатори извршили су 869 тематских претраживања електронског и 

лисног каталога, затим узајамну базу  каталошко-библиографских података, те дигиталних 

колекција књига и периодике доступних библиотеци.  

Настављена је сарадња са установама и институцијама из Србије и региона са циљем  

обогаћивања фонда научним и стручним дјелима. 

Завршена је реконструкција Универзитетског одјељења. Корисници читаоница добили су 

нови и за научни рад примјеренији простор. На располагању су им модерне читаонице са 

богатом референсном збирком. 

РЕФЕРАЛНО ОДЈЕЉЕЊЕ 
 

У оквиру Рефералног одјељења дјелују: 
 

– Научно-информациони центар са DOI агенцијом Републике Српске 

   (Digital Object Identifier)  

–  Рачунарско-програмерски центар 

–  Центар за дигитализацију 

–  Одјељење за међубиблиотечку позајмицу 

 

DOI АГЕНЦИЈА 

 

Додијељено  980 DOI бројева 

Повезано са CrossRef.org 5 000 бројева 
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РАЧУНАРСКО-ПРОГРАМСКИ ЦЕНТАР 

 

 

- Промоције књига, изложбе, радионице – дизајн плаката, каталога, пропратног 

материјала; 

- Техничка припрема и подршка за одржавање COBBIS  курсева; 

- Одржавање радионица графичког дизајна у Америчком кутку Бања Лука; 

- Одржавање и вођење радионица „Дигитални грађанин”; 

- Одржавање мрежа и рачунара; 

- Дизајн и штампа креативног материјала за потребе библиотеке и градска одјељења; 

- Сајам књига у Бањој Луци, дизајн и штампа промотивног материјала и постављање 

штанда; 

- Дизајн изложбе Анатомија заборава и припрема за штампу; 

- Дизајн и прелом књига; 

- Дизајн каталога, промотивног материјала, припрема материјала и помоћ око 

поставке и провођење посјетиоца кроз Собу сјећања на Петра Кочића; 

- Руски центар – дизајн и штампа плаката, позивница, диплома, сертификата, флајера 

итд. за различите манифестације и дешавања, техничка подршка; 

- Поставке  изложби, техничка подршка, фотографисање; 

- Библиобус - дизајн рекламног материјала, техничка подршка и одржавање 

рачунарске опреме; 

- Одржавање сајта НУБ Републике Српске и фејсбук странице, инстаграм, вибер 

групе. 

-  
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МЕЂУБИБЛИОТЕЧКА ПОЗАЈМИЦА  

 

Због примјетног раста броја електронских позајмица (што је у посљедњој деценији општа 

појава и у свјетским оквирима међубиблиотечке позајмице) ове године даје се прво 

одвојен, а затим укупан број штампаних и електронских позајмица у 2019. години. 

 

 Штампане публикације: 

 

У ЗЕМЉИ 

ИЗ ДРУГИХ 

БИБЛ. 

Број приспјелих захтјева 159 

Број реализованих захтјева 155 

ДРУГИМ БИБЛ. 
Број упућених захтјева 26 

Број реализованих захтјева 23 

У 

ИНОСТРАНСТВУ 

ИЗ ДРУГИХ 

БИБЛ. 

Број приспјелих захтјева 3 

Број реализованих захтјева 2 

ДРУГИМ БИБЛ. 
Број упућених захтјева 56 

Број реализованих захтјева 53 

 

 

 Електронске позајмице (ел. књиге, чланци из периодичних публикација, скенови 

фотографија, изабрани дијелови докторских дисертација и магистарских радова): 

 

У ЗЕМЉИ 

ИЗ ДРУГИХ 

БИБЛ. 

Број приспјелих захтјева 11 

Број реализованих захтјева 11 

ДРУГИМ БИБЛ. 
Број упућених захтјева 4 

Број реализованих захтјева 2 

У 

ИНОСТРАНСТВУ 

ИЗ ДРУГИХ 

БИБЛ. 

Број приспјелих захтјева 4 

Број реализованих захтјева 4 

ДРУГИМ БИБЛ. 
Број упућених захтјева 121 

Број реализованих захтјева 112 

 

 

 Укупан број захтјева за међубиблиотечку позајмицу у 2019. години: 

 

У ЗЕМЉИ 

ИЗ ДРУГИХ 

БИБЛ. 

Број приспјелих захтјева 170 

Број реализованих захтјева 166 

ДРУГИМ БИБЛ. 
Број упућених захтјева 30 

Број реализованих захтјева 25 

У 

ИНОСТРАНСТВУ 

ИЗ ДРУГИХ 

БИБЛ. 

Број приспјелих захтјева 7 

Број реализованих захтјева 6 

ДРУГИМ БИБЛ. 
Број упућених захтјева 177 

Број реализованих захтјева 165 
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- Укупан број захтјева за позајмицу упућених библиотекама у земљи и иностранству 

je 207, a реализовано је 190 позајмица. 

- Укупан број примљених захтјева за позајмицу из библиотека у земљи и 

иностранству је 177, a реализована су 172 захтјева. 

- 23. децембра 2019. у Народној библиотеци „Ћирило и Методије” у Приједору 

одржано је предавање под називом „Организација и координација система 

међубиблиотечке позајмице”.  

- У протеклој 2019. години настављена је успјешна сарадња са свим библиотекама у 

региону и иностранству са којима смо сарађивали претходних година. 
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ОДЈЕЉЕЊЕ ПЕРИОДИКЕ СА ЧИТАОНИЦАМА  
 

- Набавка периодичних публикација 

 

        Обавезним примјерком РС – 100 naslova,169 годиштa, 1.917 примјерaка 

        Размјеном (Београд) -  200 годишта, 357  примјерака 

        Размјеном (Нови Сад) -  69 годишта, 135 примјерака 

        Размјеном (Сарајево) -  4 годишта, 14 примјерака 

        Куповином - 7 годишта, 1.533 примјерка 

        Поклоном- 58 годишта,  119 примјерaка 

 

 

 
 

 

- Пријем и дистрибуција обавезног примјерка 

 

Примљено  100 наслова (9 нових), 169 годишта, 8.057 примјерака 

За библиотеку остављено 1.917 примјерка 

Запаковано за дистрибуцију 6140 примјерака 

 

- Обрада периодичних публикација 

           

Инвентарисано 323 наслова, 589 годишта, 5.540 примјерака 

 

Укупан број обрађених периодичних публикација у електронском каталогу 

1.581 наслова, 10.470 годишта, 47.906 примјерака 

 

УДК класификација: 66 наслова, 1.260 чланака 

 

Аналитичка обрада часописа: 56 наслова, 797 чланака 

 

Укупан број чланака обрађених у COBISS-у:  10.927  

 

 



 

24 

 

-  Припрема   ретроспективне Библиографије серијских публикација Републике 

Српске 1992-2019 

           Ажурирано  395 наслова, 3571 годиште, 12.523 примјерка 

 

- Читаоница периодике 

             

             Корисника 523 (од тога 27 дневна чланарина) 

             Кориштено часописа 244 наслова, 736 примјерка 

             Кориштено новина 378 наслова, 30.358 примјерка 

 

            Укупно кориштено 622 наслова, 31.094 примјерка 

 

- Кориштење дигиталних колекција (digital.nub.rs) 

 

52.140  посјета страници из БиХ 

29.320 посјета страници из Србије 

 

ГРАДСКА ЈЕДИНИЦА 
 

У оквиру Градске јединице дјелују: 

 

- Информативно-позајмно одјељење 

- Дјечије одјељење „Борик” 

- Одјељење „Обилићево” 

- Одјељење „Старчевица” 

- Одјељење за културно-просвјетну и издавачку дјелатност 

- Библиобус 

 

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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ИНФОРМАТИВНО-ПОЗАЈМНО ОДЈЕЉЕЊЕ  

 
 

Завршен је унос старог фонда  Информативно-позајмног одјељења у Cobiss систем и 

тренутно се на овом одјељењу налази 92.907 књига. Ако то поредимо са 

прошлогодишњим извјештајем који је бројао 84.042 књиге у Cobiss-у, видимо прилив од 

8.865 књига које су унијете у 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. 

 

- Издато 59.168 књига корисницима на посудбу; 

- Услужено 42.628 корисника који су на одјељењу посудили, резервисали или 

вратили грађу; 

 

       

 

На Информативно-позајмном одјељењу се једном мјесечно одржавају читалачки састанци 

Клуба књиге. На сваком састанку се бирају књиге које се читају и о којима се расправља. 

 

Организоване посјете за ученике основних и средњих школа, као  и за студенте 

Универзитета у Бањој Луци с циљем њиховог упознавања са радом и понудом 

Информативно-позајмног одјељења. 

 

Организовање различитих програма усмјерених на популаризацију књиге и читања путем 

перформанса  и инсталација. 
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ДЈЕЧИЈE ОДЈЕЉЕЊЕ „БОРИК” 

 

 

- 471 уписани  корисник; 

- 5.166 посjетилаца у издаваоници;  

- 1.048 евидентираних посјетилаца у читаоници; 

- 359  посјета играоници  

- 8.439 позајмљених књига. 

 

- Организовање изложби, посјета, пројекција, књижевних дешавања, радионица за 

дјецу, јавних читања, обиљежавања значајних датума. 

- Посјете вртића  „Петар Пан”, „Piccolini”, „Данило”, „Радост”. 

- За ученике основних школа:  

посјету ученика Основне школе „Иво Андрић” секција Мали библиотекари, за које 

је организована радионица креативног писања,  посјета и радионица забавног 

читања за ОШ „Доситеј Обрадовић”, посјета ђака из ОШ „Петар Петровић 

Његош”, којима је одржано предавање о Дјечијој библиотеци и радионица о 

животним позицијама.   

- Организовано је преузимање књига за  штићенике Дјечијег дома „Рада 

Врањешевић” у оквиру „Клуба читалаца”, а глумци из наше драмско-рецитаторске 

радионице гостовали су у Дому „Раде Врањешевић” са представом „Несрећна 

Кафина”. 

- За Европски дан језика одржана је радионица енглеског језика за ученике ОШ 

„Бранко Ћопић” у сарадњи са Едукационим центром „Oxford”. 

- Креативне радионице: Бонтон кроз игру, Забавно читање, Упознајмо себе, 

Драмско-рецитаторска радионица, Школа сликања, Мала школа енглеског, 

Упознајмо себе, Драмско-рецитаторска радионица , Мали истраживачи; 

- Зимски биоскоп у Дјечијој библиотеци са пројекцијом дјечијих филмова: 

Анастасија, Гринч, Хортон, Блебетало, Хари Потер и камен мудрости, Бјекство 

из библиотеке; 

 

      
 

- Љетње кино: Храбра Мерида, Принцеза и жаба, Врло запетљана прича, Свет који 

нестаје, Барби-Рокери и краљевићи, Људи против ванземаљаца; 
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- Организација приредби, забава и маскенбале са дјецом која похађају наше 

креативне радионице, да бисмо родитељима и медијима приказали резултате нашег 

рада.  

 

БИБЛИОБУС 

 

- Библиобус  је нови библиотечки сервис који је усмјерен ка развоју и обликовању 

културног идентитета нашег града. 

- Библиобус ће обилазити бањалучка насеља и насеља у околини чији становнци 

немају библиотеку у својим мјестима. 

- Посебна пажња је посвећена потребама дјеце и младих, па је и библиотечки фонд  

пажњиво одабран. Поред лектире, на полицама библиобуса налазе се и најновији 

наслови популарне књижевности за дјецу и младе, велики избор стрипова, те 

популарни часописи које млади читају.  

- Библиобус грађанима Бањалуке обезбјеђује публикације које могу задовољити 

њихове потребе у погледу образовања, информисања и личног развоја, као и за 

разоноду и слободно вријеме.  

- Капацитет библиобуса је 6.000 библиотечких јединица, а укупан фонд намијењен 

за библиобус је 13.000 књига. То значи да ће се грађа у библиобусу редовно 

мијењати и допуњавати новим насловима, сходно потребама корисника. 

- Библиобус има приступ интернету, одговарајућу рачунарску опрему и аутоматско 

позајмљивање грађе, као и сви остале сервисе Библиотеке који су доступни 

корисницима. 

      

- Презентација новог библиотечог сервиса „Библиобус” одржана је  на централном 

градском тргу. Прије званичног почетка презентације, уприличен је перформанс 

„Књига од руке до руке” у којем су ученици основних школа попуњавали фонд 

библиобуса чинећи ланац од Народне и универзитетске библиотеке Републике 

Српске до библиобуса. 
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Видео презентацију новог библиотечког сервиса „БИБЛИОБУС” на линку: 

https://www.facebook.com/junubrs/videos/628000910980967/ 

 

-  Нови библиотечки сервис „Библиобус” у Источном Сарајеву и у Вишеграду. 

-  Учешће Библиобуса Народне и универзитетске библиотеке Републике Српске на  

8. Фестивалу библиобуса у Ријеци. 

-  На платоу испред Народне и универзитетске библиотеке Републике Српске 

одржано дружење Клуба читалаца и љубитеља књиге као и промоција путујуће 

библиотеке „Библиобус”. 

 

   

 

- Испред Делта Планета, два  викенда за редом, организована је промоција 

библиобуса у сусрет новој школској години.  

- Организоване су прве посјете основним школама.  Библиобус је представљен 

ученицима, наставницима и родитељима у сљедећим школама: 

 

1. ОШ „Холандија”, Слатина 

2. ОШ „Петар Кочић”, Кола 

3. ОШ „Милан Ракић“, Карановац 

4. ОШ „Свети Сава”, Лауш 

5. ОШ „Младен Стојановић”, Бронзани Мајдан 

6. ОШ „Ћирило и Методије”, Пискавица 

7. ОШ „Јован Дучић”, Залужани 

8. ОШ „Борисав Станковић”, Лазарево 

9. ОШ „Иван Горан Ковачић”, Лазарево 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/junubrs/videos/628000910980967/
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ЗАЈЕДНИЧКЕ СЛУЖБЕ 
 

Заједничке службе чине: 
 

- Служба општих и правних послова 

- Служба економских и финансијских послова 

- Техничка служба 
 
 

КАДРОВСКИ ПОСЛОВИ 

 

Закључивање Анекса Уговора о раду ради усклађивања плата радника са високом 

стручном спремом и радника са вишим стручним звањима у библиотечко-информационој 

дјелатности на основу доношења новог Законом о платама запослених у области 

просвјете и културе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске”, број: 

11/19). 

На основу Кадровског плана за 2019. годину на који је сагласност дало ресорно 

Министарство просвјете и културе у 2018. години извршен је пријем једног 

професионалног возача „Б” и „Ц”, категорије иизвршена попуна упражњеног радног 

мјеста у Техничкој служби након пензионисања радника. 

 

НОРМАТИВНИ ПОСЛОВИ 

 

Израда Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у ЈУ 

Народној и универзитетској библиотеци Републике Српске. У процедури је добијање 

сагласности на достављени Правилник. 

Донесен је Правилник о поступку интерне контроле и интерних контролних поступака у 

ЈУ Народној и универзитетској библиотеци Републике Српске и Правилник о поступку 

јавних набавки путем  директног споразума у ЈУ НУБ Републике Српске. 

 

СУДСКИ СПОРОВИ 

 

На основу постигнутог договора између Владе Републике Српске и „Топлане” а.д. Бања 

Лука, отписана су дуговања Библиотеке према Топлани а.д. Бања Лука што је резултирало 

повлачењем пет судских спорова. 

 

УПРАВНИ ПОСТУПЦИ 

 

Провођење поступка за полагања стручног испита у библиотечко-информационој 

дјелатности у прољетном року на којем је полагало укупно (56) кандидата од тога се 

стручно оспособило за обављање послова библиотекара (43), за обављање послова вишег 

књижничара (8) и за обављање послова књижничара (5) у складу са Законом о 

библиотечко-информационој дјелатности. Пет кандидат  је полагало разлику стручног 

испита и један кандидат поднио је захтјев за издавање Увјерења о стручном 

оспособљавању  на пословима библиотекара, након стицања високе стручне спреме. 
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ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ И МЕДИЈИ  
У ЈУ НУБ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

 
 

У току протекле године ЈУ Народна и универзитетска библиотека Републике Српске  

реализовала је преко стотину врло различитих програма. Наведеним програмским 

активностима припадају књижевне вечери домаћих тако и гостујућих књижевника, 

гостовања на међународним сајмовима, филмске вечери, креативне и едукативне 

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

неколико властитих публикација као и књига из других области сродних дјеловању и 

програмским активностима Библиотеке.  У години иза нас у Библиотеци је отворена Соба 

сјећања на Петра Кочића што је имало добар медијски одјек и иницирало је велик број 

посјета ученика основних и средњих школа али такође и међународних делегација, 

туриста и културних радника.  

 

         
 

Због нових садржаја попут поменуте Собе сјећања на Петра Кочића интересовање за рад 

библиотеке од стране медија је било појачано. Библиотечки програми су били одлично 

пропраћени у свим медијским кућама.  

 

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

додатно, адекватно и континуирано упознати са свим сегментима рада Библиотеке.  

 
Прес клипинг 

 

ЈАНУАР 

 

Бањалука.нет: ПОКРЕТНА БИБИЛОТЕКА Библиобус вози књиге до читалаца широм 

града 

https://banjaluka.net/pokretna-bibiloteka-bibliobus-vozi-knjige-do-citalaca-sirom-grada/   

 

ФЕБРУАР 

 

Библиобус 

 

БЛИЦ: НОВИ САДРЖАЈ У БАЊАЛУЦИ Библиобус за све који воле КЊИГЕ И 

ЧАСОПИСЕ 

https://www.blic.rs/vesti/republika-srpska/novi-sadrzaj-u-banjaluci-bibliobus-za-sve-koji-vole-

knjige-i-casopise/xn1h832   

https://banjaluka.net/pokretna-bibiloteka-bibliobus-vozi-knjige-do-citalaca-sirom-grada/
https://www.blic.rs/vesti/republika-srpska/novi-sadrzaj-u-banjaluci-bibliobus-za-sve-koji-vole-knjige-i-casopise/xn1h832
https://www.blic.rs/vesti/republika-srpska/novi-sadrzaj-u-banjaluci-bibliobus-za-sve-koji-vole-knjige-i-casopise/xn1h832
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МОНДО: ''Путујућа библиотека'' стигла у Бањалуку 

https://mondo.ba/Magazin/Kultura/a854865/Bibliobus-Banjaluka.html  

 

НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ:  Завртјели се точкови "Библиобуса" у Бањалуци 

https://www.nezavisne.com/kultura/knjizevnost/Zavrtjeli-se-tockovi-34Bibliobusa34/522089  

 

АЛТЕРНАТИВНА ТВ:  Бањалука добила путујућу библиотеку 

https://www.atvbl.com/magazin/kultura/banjaluka-dobila-putujucu-biblioteku-8-2-2019  

 

N1 ТV: Библиобус довози књиге ближе читаоцима у Бањалуци 

 http://ba.n1info.com/Kultura/a316554/Bibliobus-dovozi-knjige-blize-citaocima-u-

Banjaluci.html 

 

НOВОСТИ: Бањалука добила "Библиобус" 

https://www.novosti.rs/vesti/naslovna/republika_srpska/aktuelno.655.html:776302-Banjaluka-

dobila-Bibliobus-FOTO 

 

ОСЛОБОЂЕЊЕ: Библиобус: Почела са радом покретна библиотека у Бањалуци 

https://www.oslobodjenje.ba/o2/kultura/bibliobus-pocela-sa-radom-pokretna-biblioteka-u-

banjaluci-432209   

 

ЛОЛА МАГАЗИН: Путујућа бибилиотека стиже у срце Бањалуке! 

https://lolamagazin.com/2019/02/07/putujuca-biblioteka-stize-u-srce-banjaluke/   

 

СРНА: ПРЕДСТАВЉЕНА ПОКРЕТНА БИБЛИОТЕКА "БИБЛИОБУС" 

http://www.srna.rs/novosti1/665460/predstavljena-pokretna-biblioteka-bibliobus.htm 

 

РТРС 

https://lat.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=325936 

 

БАЊАЛУЧКА ХРОНИКА 

https://www.youtube.com/watch?v=6nkrikjoIsc 

 

ЕЛТА ТВ 

https://www.youtube.com/watch?v=SOC6YEzT_Q8 

 

БН ТВ 

https://www.youtube.com/watch?v=fVMx9mnZ-z8 

 

Њемачка читаоница 

 

БЛ Мој град портал: Отворена њемачка читаоница у НУБ РС 

https://blmojgrad.com/otvorena-njemacka-citaonica-u-nub-rs/   

 

Независне новине: Отворена читаоница Гете иниститута у НУБ РС 

https://www.nezavisne.com/kultura/knjizevnost/Otvorena-citaonica-Gete-inistituta-u-NUB-

RS/523977   

 

 

 

 

 

https://mondo.ba/Magazin/Kultura/a854865/Bibliobus-Banjaluka.html
https://www.nezavisne.com/kultura/knjizevnost/Zavrtjeli-se-tockovi-34Bibliobusa34/522089
https://www.atvbl.com/magazin/kultura/banjaluka-dobila-putujucu-biblioteku-8-2-2019
http://ba.n1info.com/Kultura/a316554/Bibliobus-dovozi-knjige-blize-citaocima-u-Banjaluci.html
http://ba.n1info.com/Kultura/a316554/Bibliobus-dovozi-knjige-blize-citaocima-u-Banjaluci.html
https://www.novosti.rs/vesti/naslovna/republika_srpska/aktuelno.655.html:776302-Banjaluka-dobila-Bibliobus-FOTO
https://www.novosti.rs/vesti/naslovna/republika_srpska/aktuelno.655.html:776302-Banjaluka-dobila-Bibliobus-FOTO
https://www.oslobodjenje.ba/o2/kultura/bibliobus-pocela-sa-radom-pokretna-biblioteka-u-banjaluci-432209
https://www.oslobodjenje.ba/o2/kultura/bibliobus-pocela-sa-radom-pokretna-biblioteka-u-banjaluci-432209
https://lolamagazin.com/2019/02/07/putujuca-biblioteka-stize-u-srce-banjaluke/
http://www.srna.rs/novosti1/665460/predstavljena-pokretna-biblioteka-bibliobus.htm
https://lat.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=325936
https://www.youtube.com/watch?v=6nkrikjoIsc
https://www.youtube.com/watch?v=SOC6YEzT_Q8
https://www.youtube.com/watch?v=fVMx9mnZ-z8
https://blmojgrad.com/otvorena-njemacka-citaonica-u-nub-rs/
https://www.nezavisne.com/kultura/knjizevnost/Otvorena-citaonica-Gete-inistituta-u-NUB-RS/523977
https://www.nezavisne.com/kultura/knjizevnost/Otvorena-citaonica-Gete-inistituta-u-NUB-RS/523977
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МАРТ 

 

„ПОВЕЗИВАЊЕ” 

СРПСКА ИНФО: “ПОВЕЗИВАЊЕ” Отворени микрофон овог четвртка у Народној и 

универзитетској библиотеци РС 

https://srpskainfo.com/povezivanje-otvoreni-mikrofon-ovog-cetvrtka-u-narodnoj-i-

univerzitetskoj-biblioteci-rs/  

 

БЛ МОЈ ГРАД:  Свјетски дан поезије “ПО-в-ЕЗИВАЊЕ” у НУБ РС 

https://blmojgrad.com/svjetski-dan-poezije-po-v-ezivanje-u-nub-rs/   

 

 

АПРИЛ 

 

ПОЕЗИОФОН 

 

БАЊАЛУКА.НЕТ: „ПОЕЗИОФОН“: Притиском на дугме до поезије домаћих писаца 

https://banjaluka.net/poeziofon-pritiskom-na-dugme-do-poezije-domacih-pisaca/ 

 

НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ: "Поезиофон" у функцији, притисните дугме и уживајте у поезији 

https://www.nezavisne.com/novosti/banjaluka/Poeziofon-u-funkciji-pritisnite-dugme-i-uzivajte-

u-poeziji/533695 

 

НОВОСТИ: Бањалука добила "поезиофон“ 

https://www.novosti.rs/vesti/naslovna/republika_srpska/aktuelno.655.html:789409-Banjaluka-

dobila-poeziofon 

 

МОНДО: „Поезиофон“: Притиском на дугме до поезије 

http://mondo.ba/Magazin/Kultura/a868056/Poeziofon-Pritiskom-na-dugme-do-poezije.html 

 

СРПСКА ИНФО: Представљен “Поезиофон” у склопу „Прољећа у Бањалуци” 

https://srpskainfo.com/predstavljen-poeziofon-u-sklopu-proljeca-u-banjaluci/ 

 

АТВ: Бањалука добила "Поезиофон“: Изабери писца и слушај поезију! 

https://www.atvbl.com/magazin/kultura/banjaluka-dobila-poeziofon-izaberi-pisca-i-slusaj-

poeziju-17-4-2019 

 

 

 

 

https://srpskainfo.com/povezivanje-otvoreni-mikrofon-ovog-cetvrtka-u-narodnoj-i-univerzitetskoj-biblioteci-rs/
https://srpskainfo.com/povezivanje-otvoreni-mikrofon-ovog-cetvrtka-u-narodnoj-i-univerzitetskoj-biblioteci-rs/
https://blmojgrad.com/svjetski-dan-poezije-po-v-ezivanje-u-nub-rs/
https://banjaluka.net/poeziofon-pritiskom-na-dugme-do-poezije-domacih-pisaca/
https://www.nezavisne.com/novosti/banjaluka/Poeziofon-u-funkciji-pritisnite-dugme-i-uzivajte-u-poeziji/533695
https://www.nezavisne.com/novosti/banjaluka/Poeziofon-u-funkciji-pritisnite-dugme-i-uzivajte-u-poeziji/533695
https://www.novosti.rs/vesti/naslovna/republika_srpska/aktuelno.655.html:789409-Banjaluka-dobila-poeziofon
https://www.novosti.rs/vesti/naslovna/republika_srpska/aktuelno.655.html:789409-Banjaluka-dobila-poeziofon
http://mondo.ba/Magazin/Kultura/a868056/Poeziofon-Pritiskom-na-dugme-do-poezije.html
https://srpskainfo.com/predstavljen-poeziofon-u-sklopu-proljeca-u-banjaluci/
https://www.atvbl.com/magazin/kultura/banjaluka-dobila-poeziofon-izaberi-pisca-i-slusaj-poeziju-17-4-2019
https://www.atvbl.com/magazin/kultura/banjaluka-dobila-poeziofon-izaberi-pisca-i-slusaj-poeziju-17-4-2019
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БН ТВ: Поезиофон 

https://youtu.be/8pNS8mQKLcM 

 

 

   
 

 

МАЈ 

 

„Посвета земљи Нижњеновгородској” 

 

БЛ МОЈ ГРАД: Отварање изложбе “Посвета земљи Нижњеновгородској” 

https://blmojgrad.com/otvaranje-izlozbe-posveta-zemlji-niznjenovgorodskoj/   

 

ГЛАС СРПСКЕ: Отворена изложба “Пoсвета земљи Нижњеновгородској” 

https://www.glassrpske.com/cir/kultura/kultura_vijesti/otvorena-izlozba-posveta-zemlji-

niznjenovgorodskoj/284367   

 

 

JУН 

 

Студијске читаонице 

 

РТРС:  Отворене нове учионице НУБ-а, уручено признање најбољем студенту  

https://lat.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=340336  

ЕЛТА ТВ: Отворене адаптиране студијске учионице у НУБ РС 

https://www.youtube.com/watch?v=Uj4Z6Ty9ZfM  

 

ТВ К3: Отворене нове учионице НУБ-а, уручено признање најбољем студенту 

https://www.youtube.com/watch?v=HiHzaX87Yq0  

 

ГЛАС СРПСКЕ: Отворене адаптиране студијске учионице 

http://www.glassrpske.com/lat/drustvo/vijesti/Otvorene-adaptirane-studijske-ucionice/286178  

 

ATB: Најбољи студент медицине остаје у Српској 

https://www.atvbl.com/vijesti/drustvo/najbolji-student-medicine-ostaje-u-srpskoj-11-6-2019   

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/8pNS8mQKLcM
https://blmojgrad.com/otvaranje-izlozbe-posveta-zemlji-niznjenovgorodskoj/
https://www.glassrpske.com/cir/kultura/kultura_vijesti/otvorena-izlozba-posveta-zemlji-niznjenovgorodskoj/284367
https://www.glassrpske.com/cir/kultura/kultura_vijesti/otvorena-izlozba-posveta-zemlji-niznjenovgorodskoj/284367
https://lat.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=340336
https://www.youtube.com/watch?v=Uj4Z6Ty9ZfM
https://www.youtube.com/watch?v=HiHzaX87Yq0
http://www.glassrpske.com/lat/drustvo/vijesti/Otvorene-adaptirane-studijske-ucionice/286178
https://www.atvbl.com/vijesti/drustvo/najbolji-student-medicine-ostaje-u-srpskoj-11-6-2019
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СРНА: ЦВИЈАНОВИЋЕВА ОТВОРИЛА АДАПТИРАНЕ СТУДИЈСКЕ УЧИОНИЦЕ 

http://www.srna.rs/novosti1/699018/cvijanoviceva-otvorila-adaptirane-studijske-ucionice.htm   

 

 
 

АВГУСТ 

 

Соба сјећања на Петра Кочића 

 

БУКА МАГАЗИН: Свечано отварање Собе сјећања на Петра Кочића у Бањалуци 

https://6yka.com/novosti/svecano-otvaranje-sobe-sjecanja-na-petra-kocica-u-banjaluci   

 

НОВОСТИ: Дигитална „Соба сећања на Петра Кочића“ отвара 54. збор 

https://www.novosti.rs/vesti/naslovna/republika_srpska/aktuelno.655.html:812046-Digitalna-

Soba-secanja-na-Petra-Kocica-otvara-54-zbor  

 

N1 TV: Соба сјећања на Петра Кочића: Упознајте их лично иза тајанствене завјесе 

http://ba.n1info.com/Kultura/a363946/Soba-sjecanja-na-Petra-Kocica.html 

 

РТВ: „Соба сјећања на Петра Кочића“ у Народној и универзитетској библиотеци 

Републике Српске јединствен пројекат у БиХ 

http://www.rtv-kd.com/soba-sjecanja-na-petra-kocica-u-narodnoj-i-univerzitetskoj-biblioteci-

republike-srpske-jedinstven-projekat-u-bih/  

 

 МОНДО портал: Бањалука добила Cобу сјећања на Петра Кочића 

https://mondo.ba/Magazin/Kultura/a894921/Soba-sjecanja-na-Petra-Kocica.html  

Независне новине: У НУБ РС отворена Соба сјећања на Петра Кочића 

https://www.nezavisne.com/kultura/knjizevnost/U-NUB-RS-otvorena-Soba-sjecanja-na-Petra-

Kocica/554277 

 

 

 

http://www.srna.rs/novosti1/699018/cvijanoviceva-otvorila-adaptirane-studijske-ucionice.htm
https://6yka.com/novosti/svecano-otvaranje-sobe-sjecanja-na-petra-kocica-u-banjaluci
https://www.novosti.rs/vesti/naslovna/republika_srpska/aktuelno.655.html:812046-Digitalna-Soba-secanja-na-Petra-Kocica-otvara-54-zbor
https://www.novosti.rs/vesti/naslovna/republika_srpska/aktuelno.655.html:812046-Digitalna-Soba-secanja-na-Petra-Kocica-otvara-54-zbor
http://ba.n1info.com/Kultura/a363946/Soba-sjecanja-na-Petra-Kocica.html
http://www.rtv-kd.com/soba-sjecanja-na-petra-kocica-u-narodnoj-i-univerzitetskoj-biblioteci-republike-srpske-jedinstven-projekat-u-bih/
http://www.rtv-kd.com/soba-sjecanja-na-petra-kocica-u-narodnoj-i-univerzitetskoj-biblioteci-republike-srpske-jedinstven-projekat-u-bih/
https://mondo.ba/Magazin/Kultura/a894921/Soba-sjecanja-na-Petra-Kocica.html
https://www.nezavisne.com/kultura/knjizevnost/U-NUB-RS-otvorena-Soba-sjecanja-na-Petra-Kocica/554277
https://www.nezavisne.com/kultura/knjizevnost/U-NUB-RS-otvorena-Soba-sjecanja-na-Petra-Kocica/554277
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Глас Српске: Отворена Соба сјећања на Петра Кочића 

https://www.glassrpske.com/cir/kultura/kultura_vijesti/otvorena-soba-sjecanja-na-petra-

kocica/290876 

 

КОЗАРСКИ ИНФО: Трајно свједочанство о животу и дјелу великана са Змијања 

https://kozarski.info/trajno-svjedocanstvo-o-zivotu-i-djelu-velikana-sa-zmijanja/  

 

ГРАД БАЊАЛУКА: Кочић и његово дјело у корак са младим генерацијама 

https://www.banjaluka.rs.ba/%D0%BA%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%9B-%D0%B8-

%D1%9A%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE-

%D0%B4%D1%98%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%83-

%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B0-

%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC-%D0%B3/?sr_pismo=lat  

 

БЛ МОЈ ГРАД: Почео “Кочићев збор” 

https://blmojgrad.com/poceo-kocicev-

zbor/?fbclid=IwAR0UMIyyW2bN14K_shz0JwWXwyxZZAkhnJ5iRlFYkIpzFMYkwfoBFAsoi

Dw  

 

ЕЛТА ТВ: Соба сјећања на Петра Кочића 

https://www.youtube.com/watch?v=MPe0byqq2B4   

 

АЛТЕРНАТИВНА ТВ: Дигитално сјећање на Петра Кочића 

https://www.atvbl.com/vijesti/banja-luka/digitalno-sjecanje-na-petra-kocica-13-8-2019  

 

 ИН4С: „Соба сјећања на Петра Кочића“ у НУБ Српске 

https://www.in4s.net/soba-sjecanja-na-petra-kocica-u-nub-srpske/  

 

РТРС:   „Соба сјећања на Петра Кочића“ у НУБ Српске  

https://lat.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=347419  

 

 

СЕПТЕМБАР 

 

Дан отворених врата Француског института у ЈУ НУБ Републике Српске 

 

ГРАД БАЊАЛУКА: Француски институт: Дан отворених врата 7. септембра 

https://www.banjaluka.rs.ba/%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D1%8

1%D0%BA%D0%B8-

%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82-

%D0%B4%D0%B0%D0%BD-

%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85-

%D0%B2%D1%80%D0%B0/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.glassrpske.com/cir/kultura/kultura_vijesti/otvorena-soba-sjecanja-na-petra-kocica/290876
https://www.glassrpske.com/cir/kultura/kultura_vijesti/otvorena-soba-sjecanja-na-petra-kocica/290876
https://kozarski.info/trajno-svjedocanstvo-o-zivotu-i-djelu-velikana-sa-zmijanja/
https://www.banjaluka.rs.ba/%D0%BA%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%9B-%D0%B8-%D1%9A%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D1%98%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B0-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC-%D0%B3/?sr_pismo=lat
https://www.banjaluka.rs.ba/%D0%BA%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%9B-%D0%B8-%D1%9A%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D1%98%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B0-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC-%D0%B3/?sr_pismo=lat
https://www.banjaluka.rs.ba/%D0%BA%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%9B-%D0%B8-%D1%9A%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D1%98%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B0-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC-%D0%B3/?sr_pismo=lat
https://www.banjaluka.rs.ba/%D0%BA%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%9B-%D0%B8-%D1%9A%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D1%98%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B0-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC-%D0%B3/?sr_pismo=lat
https://www.banjaluka.rs.ba/%D0%BA%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%9B-%D0%B8-%D1%9A%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D1%98%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B0-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC-%D0%B3/?sr_pismo=lat
https://blmojgrad.com/poceo-kocicev-zbor/?fbclid=IwAR0UMIyyW2bN14K_shz0JwWXwyxZZAkhnJ5iRlFYkIpzFMYkwfoBFAsoiDw
https://blmojgrad.com/poceo-kocicev-zbor/?fbclid=IwAR0UMIyyW2bN14K_shz0JwWXwyxZZAkhnJ5iRlFYkIpzFMYkwfoBFAsoiDw
https://blmojgrad.com/poceo-kocicev-zbor/?fbclid=IwAR0UMIyyW2bN14K_shz0JwWXwyxZZAkhnJ5iRlFYkIpzFMYkwfoBFAsoiDw
https://www.youtube.com/watch?v=MPe0byqq2B4
https://www.atvbl.com/vijesti/banja-luka/digitalno-sjecanje-na-petra-kocica-13-8-2019
https://www.in4s.net/soba-sjecanja-na-petra-kocica-u-nub-srpske/
https://lat.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=347419
https://www.banjaluka.rs.ba/%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82-%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D1%80%D0%B0/
https://www.banjaluka.rs.ba/%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82-%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D1%80%D0%B0/
https://www.banjaluka.rs.ba/%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82-%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D1%80%D0%B0/
https://www.banjaluka.rs.ba/%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82-%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D1%80%D0%B0/
https://www.banjaluka.rs.ba/%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82-%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D1%80%D0%B0/
https://www.banjaluka.rs.ba/%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82-%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D1%80%D0%B0/
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НОВЕМБАР 

 

Изложба „Кућа књига без адресе – библиотека и земљотрес“ 

 

ГЛАС СРПСКЕ: Изложба “Кућа књига без адресе - Библиотека и земљотрес”: Сјећање 

на пожртвованост библиотекара  

https://www.glassrpske.com/cir/novosti/banjaluka/izlozba-kuca-knjiga-bez-adrese-biblioteka-i-

zemljotres-sjecanje-na-pozrtvovanost-bibliotekara/296978 

 

СРНА: ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА "КУЋА КЊИГА БЕЗ АДРЕСЕ - БИБЛИОТЕКА И 

ЗЕМЉОТРЕС" 

http://www.srna.rs/novosti/736759/otvorena-izlozba-kuca-knjiga-bez-adrese---biblioteka-i-

zemljotres.html 

 

РТРС: Кућа књига без адресе - библиотека и земљотрес 

https://www.youtube.com/watch?v=8ceFqzhJUfs 

 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ: Библиoтeкa кућa 

културe и умjeтнoсти 

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpk/media/vijesti/Pages/nub.aspx 

 

БХРТ: Отворена изложба “Кућа књига без адресе – библиотека и земљотрес”  

https://bhrt.ba/%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0-

%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B0-

%D0%BA%D1%83%D1%9B%D0%B0-%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B3%D0%B0-

%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5/ 

 

РТРС:  "Култура сјећања - Анатомија заборава" 

https://lat.rtrs.tv/av/pusti.php?id=87107   

 

 

           
 

 

РТРС: Дигитализација културно-историјске баштине 

https://www.youtube.com/watch?v=Uyf71zq6ppM&t=504s 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.glassrpske.com/cir/novosti/banjaluka/izlozba-kuca-knjiga-bez-adrese-biblioteka-i-zemljotres-sjecanje-na-pozrtvovanost-bibliotekara/296978
https://www.glassrpske.com/cir/novosti/banjaluka/izlozba-kuca-knjiga-bez-adrese-biblioteka-i-zemljotres-sjecanje-na-pozrtvovanost-bibliotekara/296978
http://www.srna.rs/novosti/736759/otvorena-izlozba-kuca-knjiga-bez-adrese---biblioteka-i-zemljotres.html
http://www.srna.rs/novosti/736759/otvorena-izlozba-kuca-knjiga-bez-adrese---biblioteka-i-zemljotres.html
https://www.youtube.com/watch?v=8ceFqzhJUfs
http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpk/media/vijesti/Pages/nub.aspx
https://bhrt.ba/%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D1%9B%D0%B0-%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5/
https://bhrt.ba/%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D1%9B%D0%B0-%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5/
https://bhrt.ba/%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D1%9B%D0%B0-%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5/
https://bhrt.ba/%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D1%9B%D0%B0-%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5/
https://lat.rtrs.tv/av/pusti.php?id=87107&fbclid=IwAR0V4xjhcDamBerRomxWvpgcsxOl6wkthz4QvoSu_fIJL-TZtOg-g_n0G0Y
https://www.youtube.com/watch?v=Uyf71zq6ppM&t=504s
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РАДИОНИЦA КОНВЕРЗАЦИЈЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА ЗА СТРАНЦЕ 

 

ЕЛТА ТВ: https://youtu.be/NtiON68tzJI 

 

БН ТВ: https://youtu.be/oqxDpnGqiRs 

 

АТВ: https://youtu.be/WrANj3CDPZw 

 

РТРС: https://youtu.be/n76tl93URbE 

 

          
 

РТРС: СЕДМИЦА КРИМИ РОМАНА 

https://www.youtube.com/watch?v=DxaMgo3CRzo 

 

        
 

РТРС: О ЧИТАЊУ И КЊИГАМА 

https://www.youtube.com/watch?v=5EU3bAkSaR4 

 

АТВ:  Гостовање Љиље Петровић Зечић, директор НУБ Републике Српске  

 https://youtu.be/wuEVT-iA2PQ 

 

 

https://youtu.be/NtiON68tzJI
https://youtu.be/oqxDpnGqiRs
https://youtu.be/WrANj3CDPZw
https://youtu.be/n76tl93URbE
https://www.youtube.com/watch?v=DxaMgo3CRzo
https://www.youtube.com/watch?v=5EU3bAkSaR4
https://youtu.be/wuEVT-iA2PQ
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ДЕЦЕМБАР 

 

"Од Српске читаонице до НУБ Српске" 

 

РТРС: Промовисана монографија "Од Српске читаонице до НУБ Српске" 

https://www.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=361897&fbclid=IwAR2hWY4GsVzV6gHXQ_PvubaDd

Bu5H0ad0E23Lw5TOvRMBU61Hw5qHcxey_Q 

 

БАЊАЛУКА ПОРТАЛ: Монографија о НУБРС промовисана у Бањалуци: Свједочанство 

о напорима, опстанку и трајању 

https://www.banjaluka.com/kultura/knjizevnost-kultura/monografija-o-nubrs-promovisana-u-

banjaluci-svjedocanstvo-o-naporima-opstanku-i-

trajanju/?fbclid=IwAR3fAjxL84QwlfZUOeoDwGeWbAk1jAR-QQ3MPnQtsffOmbCE-

xVgdJqoAt0 

 

БУКА: Новогодишње дружење и томбола за представнике медија у Народној и 

универзитетској библиотеци РС 

https://www.6yka.com/novosti/novogodisnje-druzenje-i-tombola-za-predstavnike-medija-u-

narodnoj-i-univerzitetskoj-biblioteci-

rs?fbclid=IwAR1DP3kuD1o0qKOHBCRQEA0CFoFOK4a9zsAzB405BdnX__ZHOr-HgCij_pE 

 

 

                    
 

 

РТРС: Промоција монографије 150 година од Српске читаонице до НУБ Републике Српске 

https://youtu.be/4xFyk6G7tNE 

 

РТРС: "Од Српске читаонице до виртуелне библиотеке" 

https://youtu.be/z7A17EdR1L8 

 

 

 

 

 

https://www.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=361897&fbclid=IwAR2hWY4GsVzV6gHXQ_PvubaDdBu5H0ad0E23Lw5TOvRMBU61Hw5qHcxey_Q
https://www.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=361897&fbclid=IwAR2hWY4GsVzV6gHXQ_PvubaDdBu5H0ad0E23Lw5TOvRMBU61Hw5qHcxey_Q
https://www.banjaluka.com/kultura/knjizevnost-kultura/monografija-o-nubrs-promovisana-u-banjaluci-svjedocanstvo-o-naporima-opstanku-i-trajanju/?fbclid=IwAR3fAjxL84QwlfZUOeoDwGeWbAk1jAR-QQ3MPnQtsffOmbCE-xVgdJqoAt0
https://www.banjaluka.com/kultura/knjizevnost-kultura/monografija-o-nubrs-promovisana-u-banjaluci-svjedocanstvo-o-naporima-opstanku-i-trajanju/?fbclid=IwAR3fAjxL84QwlfZUOeoDwGeWbAk1jAR-QQ3MPnQtsffOmbCE-xVgdJqoAt0
https://www.banjaluka.com/kultura/knjizevnost-kultura/monografija-o-nubrs-promovisana-u-banjaluci-svjedocanstvo-o-naporima-opstanku-i-trajanju/?fbclid=IwAR3fAjxL84QwlfZUOeoDwGeWbAk1jAR-QQ3MPnQtsffOmbCE-xVgdJqoAt0
https://www.banjaluka.com/kultura/knjizevnost-kultura/monografija-o-nubrs-promovisana-u-banjaluci-svjedocanstvo-o-naporima-opstanku-i-trajanju/?fbclid=IwAR3fAjxL84QwlfZUOeoDwGeWbAk1jAR-QQ3MPnQtsffOmbCE-xVgdJqoAt0
https://www.6yka.com/novosti/novogodisnje-druzenje-i-tombola-za-predstavnike-medija-u-narodnoj-i-univerzitetskoj-biblioteci-rs?fbclid=IwAR1DP3kuD1o0qKOHBCRQEA0CFoFOK4a9zsAzB405BdnX__ZHOr-HgCij_pE
https://www.6yka.com/novosti/novogodisnje-druzenje-i-tombola-za-predstavnike-medija-u-narodnoj-i-univerzitetskoj-biblioteci-rs?fbclid=IwAR1DP3kuD1o0qKOHBCRQEA0CFoFOK4a9zsAzB405BdnX__ZHOr-HgCij_pE
https://www.6yka.com/novosti/novogodisnje-druzenje-i-tombola-za-predstavnike-medija-u-narodnoj-i-univerzitetskoj-biblioteci-rs?fbclid=IwAR1DP3kuD1o0qKOHBCRQEA0CFoFOK4a9zsAzB405BdnX__ZHOr-HgCij_pE
https://youtu.be/4xFyk6G7tNE
https://youtu.be/z7A17EdR1L8
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Округли сто „Стање и перспективе у установама културе у свјетлу поштовања 

различитости” 

 

ATB:  https://youtu.be/uuaK_hyjj9E 

 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ: Култура доступна 

свима 

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpk/media/vijesti/Pages/okrugli-sto-u-

msurs.aspx 

 

 

 
 

 

НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ: Већина установа културе у РС неприступачна за особе с 

инвалидитетом 

https://www.nezavisne.com/kultura/knjizevnost/Vecina-ustanova-kulture-u-RS-nepristupacna-

za-osobe-s-invaliditetom/575287 

 

РТРС: Омогућити свима једнак приступ садржајима културе 

https://lat.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=363300 

 

ЕPALE - е-Платформа за образовање одраслих у Еуропe: Култура доступна свима - 

подстицање умјетничког и културног стваралаштва друштвено осјетљивих група 

https://epale.ec.europa.eu/hr/content/kultura-dostupna-svima-podsticanje-umjetnickog-i-

kulturnog-stvaralastva-drustveno 

 

 

 

           

 

 

 

 

https://youtu.be/uuaK_hyjj9E
http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpk/media/vijesti/Pages/okrugli-sto-u-msurs.aspx
http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpk/media/vijesti/Pages/okrugli-sto-u-msurs.aspx
https://www.nezavisne.com/kultura/knjizevnost/Vecina-ustanova-kulture-u-RS-nepristupacna-za-osobe-s-invaliditetom/575287
https://www.nezavisne.com/kultura/knjizevnost/Vecina-ustanova-kulture-u-RS-nepristupacna-za-osobe-s-invaliditetom/575287
https://lat.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=363300
https://epale.ec.europa.eu/hr/content/kultura-dostupna-svima-podsticanje-umjetnickog-i-kulturnog-stvaralastva-drustveno
https://epale.ec.europa.eu/hr/content/kultura-dostupna-svima-podsticanje-umjetnickog-i-kulturnog-stvaralastva-drustveno
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Преглед манифестација у ЈУ НУБ Републикe Српске за 2019. годину 

 

ЈАНУАР 

 

1. Представљање финалиста НИН-ове награде, 24. јануар 

 

ФЕБРУАР 

 

1. Презентација новог библиотечког сервиса Библиобус, 8. фебруар 2019. године 

2. Отварање читаонице Гете института у НУБ РС, 20. фебруар 

 

МАРТ 

 

1. Стручни семинар „Стара и ријетка књига: електронска обрада и превентивна 

заштита”, 5. март 

2. Промоција књиге Тање Симеуновић „Не причај ме ником”, 7. март 

3. Диктат из француског језика - Дани франкофоније, 18. март 

4. Свјетским дан поезије у НУБ РС, 21. март 

5. Промоција збирке пјесама Јагоде Кљаић „Са друге стране штреке”, 27. март 

 

АПРИЛ 

 

1. Семинар под називом „Улога библиотекара, архивских и музејских радника у 

савременој  едукацији о Холокаусту” и свечано отварање изложби „Како је то 

људски било могуће?“ и „Неке речи о Холокаусту у Србији”, 3. април 

2. Промоција књиге Радивоја Керовића „Преумљење и српско становиште”, 11. април 

 

МАЈ 

 

1. Дани Нижњеновгородске области у Републици Српској- Изложба фотографија и 

слика умјетника из Нижњег Новгорода, 16. мај 

2. Предавање Џона О’Бренана „Ирска у Европској унији- савјети и искуства”, 23. мај 

3. Промоција књиге Арно Гујона „Сви моји путеви воде ка Србији”, 29. мај 

4. Промоција књиге Бошка Сувајџића „Књига о Вуку”, 30. мај 

5. Изложба фотографија Дејана Селаковића, 31. мај 

 

АВГУСТ 

 

1. Отварање Собе сјећања на Петра Кочића, 19. август 

 

СЕПТЕМБАР 

 

1. Дан отворених врата Француског института у ЈУ НУБ Републике Српске, 7. 

септембар 

2. Дружење са Марком Шелићем Марчелом и промоција његових књига, 12. 

септембар 

3. Промоција књиге Марије Шуковић „Оностраност је прилика”, 17. септембар 

4. Изложба ликовних радова Давора Ружића, 25. септембар 

5. Европски дан језика, 26. септембар 
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ОКТОБАР 

 

1. Промоција књиге Срете Вучковића „Прст судбине”, 3. октобар 

2. Промоција књиге Пере Радуловића „Лова, секс и ништа треће”, 4. октобар 

3. Почетак радионица српског језика за странце поводом Свјетског дана учитеља, 5. 

октобар 

4. Промоција књиге Гордане Влајић „Заистинска српска бајка”, 9. октобар 

5. Промоција књиге Александре Броћета „Невидљиво”, 14. октобар 

6. Промоција књиге Берислава Благојевића „Упознајте Гагарина, најшашавијег пса у 

свениру”, 16. октобар 

7. Промоције књига Селимира Радуловића и Матије Бећковића, 18. и 19. октобра 

8. Отварање изложбе „Почета другог свјетског рата”, 24. октобар 

 

НОВЕМБАР 

1. Промоција књиге Злате Бојовић „Дубровачка књижевносту српсакој историји 

књижевности”, 1. новембар 

2. Изложба „Кућа књига без адресе – библиотека и земљотрес”, 8. новембар 

3. Дружење са Урошем Петровићем, 7. новембар 

4. Промоција књига Миле Лисице „Округла јутра“ и „Испод недодира”, 12. новембар 

5. Промоција књиге Стојане Валан „Достојевски и појам одговорности код Емануела 

Левинаса“, 14. новембар 

 

ДЕЦЕМБАР 

 

1. Пријем за медије и представљање монографије „Од Српске читаонице до Народне 

и универзитетске библиотеке Републике Српске – 150 година”, 12. децембар 

2. Промоција књиге Растка Вуковића „Физичка информација у друштвеним појавама 

и математици“, 13. децембар 

3. Промоција шестог часописа СРП и нових наслова Библиотеке Атрибут, 16. 

децембар 

4. Промоција књиге „Суворов – непобедиви Христов војник”, 17. децембар 

5. Промоција књиге Феђе Гудића „Стојадин и друге приче“, 23. Децембар 

6. Округли сто „Стање и перспективе у установама културе у свјетлу поштовања 

различитости”, 23. децембар 
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ПРОЈЕКТИ 
 

1. Центар за конзервацију и рестаурацију 

2. Соба сјећања на  Петра Кочића  

3. Адаптација студијских и научних читаоница – почетак реализације 

4. Пројекат COBISS.RS 

5. Библиобуc 

6. ПОЕЗИОФОН 

7. Формирање депозитних фондова у простору Склониште 

8. Дигитални грађанин 

9. Wikimedia 

 

             

 

 

СТРУЧНИ И НАУЧНИ СКУПОВИ, КОНФЕРЕНЦИЈЕ, ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ, 

СЕМИНАРИ И КУРСЕВИ 

 
 

- Стручни скуп библиотекара Републике Српске, Теслић 
 
- Вишеградска стаза, Вишеград 
 
- Стручни библиотечки испити, Бањалука 
 
- Курсеви COBISS3 каталогизација и COBISS3 фонд, Бањалука 
 
- Курс COBISS3 позајмица, Бањалука 

 

- Агенција за стандардизацију БиХ (стални члан из НУб Републике Српске), 

Источно Сарајево 

 

- Конференцији ABDOS – The 48th International ABDOS Conference Staying European 

– The role and responsibility of libraries for the preservation, accessibility and 

propagation of European cultural heritage, Будимпешта 

 

- ISBN конференција, Љубљана 

 

- Семинар „Сарађивати и стварати у франкофоном свијету”, Париз (Bibliotheque 

publique d information), Париз 
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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 

 

- Солун 

- 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  
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–   Институт за српски језик, Београд  
–   Институт за књижевност и уметност, Београд  
–   Археолошки институт, Београд  
–   Институт за међународну политику и привреду, Београд  
–   Српска академија наука и уметности, Београд  
–   Институт за политичке студије, Београд  
–   Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, Београд  
–   Славистичка библиотека, Праг  
–   Хрватско књижничарско друштво  
–   Српски културнодокументациони центар, Будимпешта  
–   Библиотека града Београда  
–   Балканолошки институт, Београд  
-   Università deglistudidiSassari – BibliotecadiArchitettura "FernandoClemente", 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  
- Народна библиотека Крагујевац  
- Народна библиотека Краљево  
- Народна библиотека Ниш  
- Градска библиотека Нови Сад  
- Народна библиотека Суботица  
- Градска библиотека „В. В. Мајаковски” Санкт Петербург

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=Universit%C3%A9+de+Gen%C3%A8ve&linktype=opac&detail=CHGNV%3AUniversit%C3%A9+de+Gen%C3%A8ve%3AAcademic+Library
https://www.facebook.com/BibliothequeInha?fref=nf
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     ИЗДАВАЧКА ДЈЕЛАТНОСТ 

 

1. КЕРОВИЋ, Радивоје, 1961-      

       Преумљење и српско становиште / Радивоје Керовић. - Бања Лука : Народна и 

универзитетска библиотека Републике Српске, 2019 (Бања Лука : Графид). - 403 

стр. ; 21 cm   

Тираж 500. - Биљешка о аутору: стр. 403. - Изводи из рецензија Богомира Ђукића и 

Александра М. Петровића на превојима кор. листова. - Напомене и библиографске 

референце уз текст. - Регистар.  

 ISBN 978-99976-27-30-8   

323.1(=163.41)   

COBISS.RS-ID 7909656 

 

2.     СТРИПОВИЈЕТКЕ : по мотивима Петра Кочића / адаптација и цртежи Милан 

Младић, Предраг Иконић, Зоран Пејић ; [превела на грчки језик Маријана 

Милуновић]. - Бања Лука : Народна и универзитетска библиотека Републике 

Српске, 2019 (Бања Лука : Графид). - 40, 40 стр. : илустр. ; 24 cm   

Срп. текст и грч. превод штампани у међусобно обрнутим смјеровима. - Петар 

Кочић: стр. [I].   

ISBN 978-99976-27-33-9   

741.5  

821.163.41-32   

COBISS.RS-ID 8114712 

 

3. КУЗМАНОВИЋ, Споменка, 1978-      

       Петар Кочић / [аутори изложбе, Exhibition authors Споменка Кузмановић, Вања 

Шмуља ; превод на енглески језик, English translation Бранислав Благојевић, 

Мирјана Гаћановић]. - Бања Лука : Народна и универзитетска библиотека 

Републике Српске, 2019 (Бања Лука : Графид). - [118] стр. : илустр. ; 23 cm   

"Изложбени каталог прати сталну поставку у Соби сјећања на Петра Кочића у 

Народној и универзитетској библиотеци Републике Српске"--> импресум. - Упор. 

срп. текст и енгл. превод. - Тираж 300.   

ISBN 978-99976-27-34-6   

929 Кочић П.(083.824)   

COBISS.RS-ID 8319768 

 

4.     СТРИПОВИЈЕТКЕ : по мотивима Петра Кочића / адаптација и цртежи Милан 

Младић, Предраг Иконић, Зоран Пејић ; [превео на њемачки језик Michael 

Resanović]. - Бања Лука : Народна и универзитетска библиотека Републике Српске, 

2019 (Бања Лука : Графид). - 77, 77 стр. : илустр. ; 24 cm   

Насл. стр. приштампаног њем. превода: Comicerzählungen : nach Motiven von Petar 

Kočić. - Оба текста штампана у међусобно обрнутим смјеровима. - Петар Кочић: 

стр. [6]. - Садржaj: Јаблан = Jablan ; Кроз маглу = Durch den Nebel ; Јазавац пред 

судом = Der Dachs vor Gericht ; Мргуда = Mrguda ; Гроб Слатке Душе = Grab der 

Lieben Seele.   

ISBN 978-99976-27-32-2   

741.5  

821.163.41-32   

COBISS.RS-ID 8085528 
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5. АНДРИЋЕВА Сунчана страна      

         Andrićeva Sunčana strana = Andrićs Sonnenseite / [urednik] Branko Tošović. - 

Graz : Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität ; Banja Luka : Narodna i 

univerzitetska biblioteka Republike Srpske ; Beograd : Svet knjige : Nmlibris, 2019 

(Banja Luka : Grafid). - 865 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Andrić-Initiative. (Serija) / uređuje 

Branko Tošović (Univerzitet "Karl Franc" Grac) ; T. 12 = Andrić-Initiative. (Reihe) / 

herausgegeben von Branko Tošović (Karl-Franzens-Universität Graz) ; Band 12)   

Према предговору, Зборник чине (а) реферати прочитани на 11. симпозијуму у 

Херцег Новом одржаном од 11. до 14. октобра 2018. на тему "Андрићеве Сунчана 

страна" и (б) специјално припремљени радови у оквиру међународног пројекта 

"Андрић-Инитиативе: Иво Андрић у европском контексту" (2007-). - Текст ћир. и 

лат. - Радови на више језика. - Напомене и библиографске референце уз текст. - 

Библиографија уз сваки рад. - Summeries.  ISBN 978-99976-27-35-3 (Народна и 

универзитетска библиотека Републике Српске)  

ISBN 978-3-9504299-5-4 (Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz)  

ISBN 978-86-7396-717-2 (Свет књиге)   

821.163.41-31.09 Андрић И.(082)  

811.163.41(082)   

COBISS.RS-ID 8405272 

 

6. ШМУЉА, Вања, 1981-      

          На пергаменту душе : поезија и фреске Светислава Мандића / Вања Шмуља. - 

2. изд. - Бања Лука : Филолошки факултет : Народна и универзитетска библиотека 

Републике Српске, 2019 (Бања Лука : Графид). - 79 стр. : илустр. ; 23 x 21 cm   

"Друго издање изложбеног каталога "На пергаменту душе. Поезија и фреске 

Светислава Мандића" објављено је поводом обиљежавања 800 година 

аутокефалности Српске православне цркве на Катедри за србистику Филолошког 

факултета Универзитета у Бањој Луци ..." --> колофон. - Тираж 50. - Из садржаја: 

Светислав Мандић, себи и другима / Андреа Марић. Светислав - Света Мандић, 

конзерватор / Бојан Поповић.   

ISBN 978-99955-58-57-4   

821.163.41.09-1:929 Мандић С.(083.824)  

75.052:929 Мандић С.(083.824)   

COBISS.RS-ID 8454936 

 

7. ВУКОВИЋ, Оријана, 1975-      

        Кућа књига без адресе : библиотека и земљотрес / аутори Оријана Вуковић, 

Берислав Благојевић. - Бања Лука : Народна и универзитетска библиотека 

Републике Српске, 2019 (Бања Лука : Графопапир). - [35] стр. : илустр. ; 23 cm   

Тираж 100. - Библиографија: стр. [34-35].   

ISBN 978-99976-27-36-0   

027.54(497.6 Бања Лука)"1969/1974"(083.824)  

908:550.34(497.6Бања Лука)"1969"(083.824)   

COBISS.RS-ID 8458008 
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8.     СТРИПОВИЈЕТКЕ : по мотивима Петра Кочића / адаптација и цртежи Милан 

Младић, Предраг Иконић, Зоран Пејић. - Бања Лука : Народна и универзитетска 

библиотека Републике Српске, 2019 (Бања Лука : Графид). - 77, 77 стр. : цртежи ; 

24 cm   

Насл. стр. приштампаног фра. превода: Contes dessinés. - Оба текста штампана у 

међусобно обрнутим смјеровима. - Петар Кочић: стр. [6]. - Садржaj: Јаблан ; Кроз 

маглу ; Јазавац пред судом ; Мргуда ; Гроб Слатке Душе.   

ISBN 978-99976-27-38-4   

741.5  

821.163.41-32   

COBISS.RS-ID 8560664 

 

 

 

ИНВЕСТИЦИЈЕ 
 

1. Центар за конзервацију и рестаурацију – адаптација просторија; 

2. Нови улаз у Библиотеку - редизајн; 

3. Соба сјећања на Петра Кочића; 

4. Адаптација читаоница; 

5. Адаптација хола Универзитетске јединице; 

6. Уградња ЛЕД расвјете на ИПО-у; 

7. Адаптација изожбеног хола; 

8. Уградња   врата на излазу према тераси-крову библиотеке; 

9. Затварање простора испред службених тоалета и формирање новог складишног 

простора. 
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