ИЗВЕШТАЈ
О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ У НОВОМ САДУ
ЗА 2016. ГОДИНУ
Рад Градске библиотеке у Новом Саду (у даљем тексту Библиотека) у 2016. години
реализован је сагласно одредбама Закона о библиотечко-информационој делатности
Републике Србије, Закона о утврђивању одређених надлежности АП Војводине и
Програмa рада Библиотеке за посматрани период.
Основна делатност у Библиотеци спроводила се у складу са домаћим и
међународним стандардима, како у централном објекту, тако и у мрежи библиотечких
огранака. Истовремено, радило се на сталном унапређењу квалитета библиотечких услуга
и професионализацији струке, уз континуирано залагање за афирмацију књиге и читања.
Постигнути резултати у раду са корисницима изузетно су добри. Уписано је 26.559
корисника, што је 106,24% од броја предвиђеног Планом (планиран је упис 25.000
корисника). У односу на 2015. годину, уписан је 241 члан више. Анализирајући укупне
резултате у 2016. години, порастао је број грађана који су користили услуге Библиотеке, по
свим основама (коришћење књига и периодике у позајмним одељењима, групне посете,
присуство на књижевним сусретима, трибинама, изложбама, креативним радионицама,
разним приредбама и другим манифестацијама). Прочитано је 380.077 књига и 111.669
примерака новина и часописа; одржано је 1.603 програма, а манифестацијама је
присуствовало 32.088 посетилаца. Број корисника са удаљеним приступом електронским
страницама Библиотеке је такође велик: интернет страницу је посетило 64.350, а фејсбук
страницу 51.280 грађана. Ови подаци недвосмислено указују да је Библиотека не само
најстарија установа културе основана у Новом Саду, него и једна од најзначајнијих
установа културе у Граду, чије услуге користи велики број грађана, свих категорија
(различита старосна структура, образовна, статусна, национална). И у наредном периоду,
стручне службе Библиотеке предузеће низ активности у циљу популарисања књиге и
читања и анимирања још већег броја корисника, али и подизања нивоа и квалитета услуга
и поштовања стандарда, са крајњим циљем да Библиотека успешно изврши улогу јавног
сервиса грађана, у домену својих задатака и мисије.
Посебно добри, укупни резултати (првенствено по броју уписаних корисника)
остварени су у градским огранцима („Коста Трифковић”, „Ђура Даничић”, „Жарко
Зрењанин”, „Данило Киш”, „Аница Савић Ребац”) као и у приградским („Иво Андрић” у
Руменки, „Тоша Трифунов” у Бегечу, „Ендре Ади” у Будисави, "Никола Тесла” у
Степановићеву и „Ђорђе Арацкић” у Лединцима).
У 2016. години, Оснивач је издвојио одређена средства за набавку нових књига и
периодике, тако да су књижни фондови Библиотеке обогаћени одговарајућим бројем
актуелних наслова. Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП
Војводине такође је, мањим средствима, учествовао у набавци нових књига. У току
године, књижни фондови обнављани су учешћем сопствених средстава Библиотеке, путем
откупа књига од стране Министарства културе и информисања Републике Србије,
поклоном, и на друге начине. У 2016. укупно је приновљено 21.467 публикација.
Напомињемо да је Библиотека у обавези да, приликом куповине књига и периодике,
спроводи поступак јавне набавке у сладу са Законом о јавним набавкама. Поступак јавне
набавке је у значајној мери успорио процес набавке библиотечке грађе, с обзиром на
чињеницу да процедура траје неколико месеци, од расписивања јавне набавке и
прикупљања понуда, до закључивања уговора и исплате средстава. То је разлог што
Библиотека са закашњењем корисницима нуди нове наслове. И поред тога, Библиотека
располаже квалитетним фондом књига и периодике, који задовољава све прописане
стандарде у вези са радом јавних библиотека.

1

У оквиру Стратегије одрживог развоја Града Новог Сада од 2016. до 2020. године,
Библиотека је предложила три пројекта која су и усвојена. То су пројекти: „Дунавска
библиотека“, „Центар дигиталне грађе и креативног стваралаштва младих“ и „Доградња
централног одјекта Градске библиотеке у Новом Саду“. Активности на реализацији ових
пројеката очекујемо у 2017. години.
Градска библиотека је, и у 2016. години, уз велико разумевање Новосадског сајма, у
време трајања Салона књига, обезбедила бесплатан штанд на коме су презентована издања
Библиотеке и других библиотека – издавача из Републике Србије и Републике Српске,
којима је наша установа била домаћин. Као редован програм Салона књига, од 12. до 15.
априла, у Мастер центру Новосадског сајма, одржана је четвородневна манифестација
Дани библиотека и библиотекара. Због великог интересовања библиотекара и посленика
културе, манифестација је локалне оквире и постала стручно-научни скуп од регионалног
значаја. Скупу је присуствовало преко 300 библиотекара из Републике Србије и Републике
Српске. У оквиру манифестације одржана је Конференција Очување културноисторијског наслеђа у циљу заштите културног и националног идентитата, Форум
Библиотекарског друштва Србије и два акредитована семинара, са предавачима из
Народне библиотеке Србије и Библиотеке Матице српске.
У сарадњи са ЈКП „Градско зеленило”, од 10. јула до 1. септембра, осму годину за
редом, Библиотека је пружала услуге на новосадској плажи Штранд, где су, уз разноврсне
програме, посетиоци користили књиге, новине и часописе. И ове године, партнер
Библиотеке била је Организација Heror Media Pont, која је читаоцима понудила часописе
на језицима националних мањина и организовала програме под називом “Под крошњама
на Штранду – здравље, спорт и уметност кувања”. За децу су свакодневно организоване
креативне радионице посвећене култури националних заједница а у вечерњим часовима, у
оквиру Недеље олимпизма, приређено је неколико програма уз учешће познатих
спортиста: Жарка Паспаља, Васе Мијића, Зорана Гајића, Бранислава Лончара, Зорана
Панчића, Михајла Дудаша...
У Свечаној сали Градске куће, 12. јула, одржана је Свечана академија посвећена
160.годишњици рођења Николе Тесле и 80.годишњици проглашења овог великана за
почасног грађанина Новог Сада. Програм су организовали Градска библиотека у Новом
Саду и Удружење војвођанских учитеља, у оквиру манифестације “Дани Николе Тесле
2016”. Гост програма био је др Бранимир Јовановић, директор Музеја Николе Тесле у
Београду. У музичком делу програма учествовао је хор Исон под управом Миодрага Мише
Близанца.
Традиционална манифестација Велики летњи маскенбал, која се организује за сву
децу Новог Сада и околине – а која обележава завршетак летњег распуста и почетак нове
школске године - одржана је 26. августа. На креативан, забаван и маштовит начин, увек
заснована на књизи, маскенбал је централни летњи догађај за најмлађе у Граду.
Четрнаести маскенбал са темом Сва деца света окупио је бројне малишане и родитеље.
Дан Градске библиотеке у Новом Саду обележен је свечаним програмом 23.
септембра. Програм је био посвећен стваралаштву др Лазе Костића, Мирослава Антића,
Волфганга Амадеуса Моцарта и Флорике Штефан. Госте су поздравили Здравко Јелушић,
председник Скупштине Града Новог Сада и Далибор Рожић, члан Градског већа за
културу. Драган Којић, директор Библиотеке одржао је пригодну беседу. У музичком делу
програма учествовали су: др Радослава Воргић (сопран), Доротеа Вејновић (композитор и
пијаниста), Сергеј Скелеџија (виолина) и Нера Скелеџија (клавир). Стихове су казивали
књижевница Даница Вујков и драмски уметник Бошко Петров.
Након пресељења библиотечког огранка „Бранко Радичевић“ у Сремским
Карловцима на адекватнију локацију (Ул. Прерадовићева 1), захваљујући средствима
Општине Сремски Карловци, у 2016. години урађени су потребни грађевински радови и
купљен нови намештај и опрема.
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У Читаоници Градске библиотеке у Новом Саду, 7. децембра, потписан је Уговор о
легату Миодрага Кујунџића, познатог новинара и публицисте. Поклон је, у име породице
Кујунџић и Јованов, предала др Јасна Јованов, кћерка Миодрага Кујунџића, а у име
Библиотеке примио Драган Којић, директор Библиотеке. О Миодрагу Кујунџићу су
говорили Ђорђе Вукмировић, помоћник покрајинског секретара за културу, јавно
информисање и односе с верским заједницама, др Јасна Јованов и Драган Којић.
У Библиотечком огранку књига на светским језицима „Аница Савић Ребац”,
специфичне активности се реализују у складу са структуром библиотечке грађе на
страним језицима, а бројни програми и у сарадњи са амбасадама и представницима
страних земаља.
Верним љубитељима књиге, Библиотека крајем године традиционално додељује
признање и захвалност уручењем читалачке значке одраслим корисницима. Тим поводом,
15. децембра, у Читаоници Библиотеке уприличен је пригодан програм, уз учешће
књижевника Вање Булића.
Манифестација „Књига у срцу” је додела читалачке значке најмлађим
корисницима.
У
Читаоници
Библиотеке,
23.
децембра,
награђени
су
највреднији чланове, деца узраста од петог до осмог разреда основне школе, признањима у
виду похвалница, поклон-књига и маркера за књиге. Почасни гост био је дечји писац Урош
Петровић, а у музичком делу програма наступили су ученици Музичке школе „Исидор
Бајић”.
У оквиру традиционалне манифестације „Меморијал Стеван Пешић”, 28.
децембра, у Библиотечком огранку „Лаза Костић” у Ковиљу, уручена је књижевна награда
„Стеван Пешић” за 2016. годину. Добитник је био књижевник Мирослав Цера
Михаиловић, за песничку књигу Поглед са коца (Каирос, Сремски Карловци, 2016).
Програм су организовали Библиотека и Савет Месне заједнице Ковиљ.
Низом пригодних програма (књижевне вечери, предавања, креативне радионице)
библиотечки огранци и одељења обележили су значајне датуме, као што су: Свети Сава,
Дан Града Новог Сада, Свети Трифун/Свети Валентин (Дан заљубљених), Осми март –
Међународни дан жена, Светски дан књиге и ауторских права, Међународни дан матерњег
језика, Међународни дан дечје књиге, Васкрс, Дечја недеља, Месец књиге, Ноћ музеја,
Ноћ позоришта, итд.
Настављена је плодна издавачка делатност, објављивањем следећих наслова:
- Светозар Борак „Морлачки записи“
- Љуба Вукмановић „Заноси и заборави“
- Милан Петровић „Успомене“
- Стеван В. Поповић „Из искрене оданости“
- Милорад Грујић „Сећам се... I“
- Милош Ђорђевић „Нова књига о Андрићу“
- Драгица Станојловић „Несаница“
– Свеске за историју Новог Сада бр. 18
Од серијских публикација штампана су четири броја „Мозаика” (бр. 116–120) и
„Библиотечки путоказ” (2016).
А. СЛУЖБА БИБЛИОТЕЧКИХ ПОСЛОВА
Службом је руководила мр Милица Кирћански, помоћник директора за библиотечке
послове.
Рад Службе за библиотечке послове у Библиотеци дефинисан је одговарајућим
законским прописима и Програмом рада за 2016. годину. Њен друштвени задатак је да
омогући грађанима да развијају и унапређују своје опште и стручно образовање, као и да
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задовоље културне потребе и потребе за информацијама. Истовремено, Библиотека
успешно извршава своју основну делатност: прикупља, чува и даје на коришћење књиге,
периодику и другу библиотечку грађу, али и проналази, обрађује и пружа информације.
Служба за библиотечке послове радила је у организационим јединицама које
омогућују реализацију наведених задатака, а то су:
1. Одељењe за унапређење, развој и надзор библиотечке делатности,
2. Одељењe за попуњавање фондова и инвентарисање,
3. Одељењe за обраду и библиографска истраживања,
4. Одељењe „Ђура Даничић”,
5. Одељењe за децу (Дечје одељење),
6. Информационо-реферални центар са Читаоницом,
7. Одељењe библиотечких огранака,
8. Одељењe Завичајне збирке.
Пружање услуга корисницима је основни задатак Библиотекe. Структура корисника
у целини је задовољавајућа. Као и претходних година, омогућено је континуирано
колективно учлањење привредних субјеката, ученика основних и средњих школа и
студената (по повољним условима), бесплатан упис за одређени број грађана, по
утврђеним критеријумима, као и породично учлањење, где је уписом једног члана
домаћинства омогућено и осталим члановима породице да користе књижне фондове
(највише 4 члана). Активна сарадња са средствима јавног информисања, сарадња са
друштвеном средином, установама културе и образовања, владиним и невладиним
сектором, као и запажена активност на популаризацији књиге и читања, део су сталних
активности Библиотеке.
Библиотечки огранци су, у 2016. години, били носиоци културних активности у
својој средини. Укупно је одржано 1.603 програма, којима је присуствовало 32.088
посетилаца. Значајна пажња посвећена је сарадњи са друштвеном средином, у циљу
популарисања услуга Библиотеке, посебно у оним библиотечким огранцима у којима, до
сада, такви облици рада нису били реализовани у довољној мери.
Више пажње је посвећено стручном раду у оквиру основне делатности, као и
координацији и синхронизацији рада стручних служби са позајмним одељењима.
Анализирани су организација, уређење и одржавање фондова, са акцентом на
издвајању/груписању српске књижевности, флексибилности и актуелности фонда, уз
примену стандарда и препорука о структури фонда јавних библиотека, али и структури
корисника.
Библиотечко пословање је аутоматизовано у свим библиотечким огранцима.
Настављена је имплементација бар кода, уз паралелно спровођење комплетне ревизије
фондова. У 2016. окончано је обележавање књижног фонда и извршена ревизија на Дечјем
одељењу.
Брига о континуираном стручном усавршавању и испуњавању законских прописа
који се односе на едукацију библиотекара, обухватила је не само запослене у Градској
библиотеци, него и стручне раднике са територије матичне надлежности. Такође,
интересовање за организоване семинаре и стручне скупове показали су и библиотекари из
Војводине и читаве Србије. Већ пету годину, у оквиру новосадског Салона књига, одржан
је редован, четвородневни програм „Дани библиотека и библиотекара“ који представља
највећи и најпосећенији стручно-научни скуп у држави. Првог дана (12. април), у Великој
сали Конгресног центра „Мастер“ одржан је Форум Библиотекарског друштва Србије и
промоција стручно-научног часописа „Библиотекар“; 13. априла, на истом месту, одржана
је Конференција „Очување културно-историјског наслеђа у циљу заштите културног и
националног идентитета“; Панел дискусија на тему „Садашњост и будућност књиге као
темељ културе и образовања, и неговање читалачких навика“ реализована је трећег дана,
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уз учешће 25 стручњака и бројних учесника, а 15. априла су одржана два акредитована
семинара: „Linked Open Data Biblframe: нови облици организовања метаподатака у
библиотекарству““, предавачи Наташа Дакић и Јелена Андоновски (Универзитетска
библиотека „Светозар Марковић“, Београд) и „Управљање конфликтима у библиотекама: у
сусрет стварању ефикасног радног окружења“, предавач Јелена Јовин (Библиотека Матице
српске).
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ, РАЗВОЈ И НАДЗОР
БИБЛИОТЕЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ
У Одељењу су у 2016. години радили:
Александар Јокановић (руководилац Одељења);
Бојана Грујић,МА , Моника Маширевић;
Владица Грегорин и Генадиј Мојсин, информатичари
А. Одељење за унапређење, развој и надзор библиотечке делатности
Градска библиотека у Новом Саду обавља матичне послове на територији
Јужнобачког округа и матична је за све општинске библиотеке и организационе јединице
на тој територији, осим за библиотеке факултета и виших школа (Закон о библиотечкоинформационој делатности - Службени гласник Републике Србије бр. 52 из 2011. године).
Рад Одељењa за унапређење, развој и надзор библиотечке делатности у 2016.
години, одвијао се у складу са Програмом рада за текућу годину.
У сарадњи са стручним службама урађен је Годишњи извештај Библиотеке за 2015.
годину и Програм рада за 2016. годину.
Одељењу за развој и матичне послове Библиотеке Матице српске достављени су
програми рада и извештаји о раду народних библиотека у Јужнобачком округу за 2015.
годину.
Прикупљени су и обрађени подаци за библиотеке Јужнобачког округа у програму
Мрежа библиотека Србије. Подаци су достављени Одељењу за развој и матичне послове
Библиотеке Матице српске и Одељењу за матичне послове Народне библиотеке Србије.
У 2016. години посебна пажња посвећена је стручном раду у библиотечким
огранцима Градске библиотеке у Новом Саду. Сачињени су оперативни планови
програмских активности у овим библиотекама (квартални планови рада) где су планиране
манифестације (креативне радионице за децу, књижевни сусрети, предавања и др.) у циљу
анимирања корисника. Библиотекари су подстицани да у већој мери сарађују са
друштвеном средином (предшколске установе, школе, установе културе, месне заједнице).
У 2016. години извршени су надзори над стручним радом у: Народној библиотеци
„Карољ Сирмаи“ у Темерину (20. марта), Народној библиотеци Бечеј у Бечеју (30.
септембра), Народној библиотеци „Вељко Петровић“ у Бачкој Паланци (9. новембра), ОШ
„Бранко Радичевић“ (30. марта), ОШ „Прва војвођанска бригада“ (11. априла), ОШ „Коста
Трифковић“ (15. маја), ОШ „Иван Гундулић“ (3. јуна), ОШ „Никола Тесла“ (20. новембра)
у Новом Саду и специјалној библиотеци Музеја Војводине (10. децембра).
У 2016. години пружена је стручна помоћ библиотечким радницима у: Народној
библиотеци "Данило Киш" у Врбасу, Народној библиотеци "Вук Караџић" у Бачу,
Народној библиотеци „Карољ Сирмаи“ у Темерину; Народној библиотеци „Стојан
Трумић“ у Тителу школским библиотекама у основним школама: „Васа Стајић“, „Вук
Караџић“, „Никола Тесла“, „Жарко Зрењанин“, „Ђорђе Натошевић“, Средњој школи за
дизајн „Богдан Шупут“ у Новом Саду, Покрајинском заводу за културу АП Војводине и др.
Информатичар Владица Грегорин, 24. фебруара, била је у Народној библиотеци
„Миодраг Борисављевић“ у Апатину, где је пружила стручну помоћ библиотекарима.
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У циљу обављања матичне делатности и стручног усавршавања библиотечких
радника, током 2016. године, у просторијама Читаонице Градске библиотеке у Новом Саду
организована су два стручна скупа:
- 20. и 21. јуна је одржано је предавање „Процес дигитализације“ (предавач Мирољуб
Стојановић, начелник Одељења за дигиталне библиотеке и микрографију Народне
библиотеке Србије);
- 22. децембра, предавање „Креативно коришћење библиотечких услуга: значај
креативности у култури и пословању (предавач проф. др Жељко Вучковић, декан
Педагошког факултета у Сомбору) и „Креативне радионице за децу предшколског и
школског узраста: примери добре праксе“ (Вера Михаиловић, библиотекар у Градској
библиотеци у Новом Саду).
Библиотекари Одељења за развој и унапређење библиотечке делатности су активно
учествовали на Салону књига на Новосадском сајму где је презентована издавачка
делатност Библиотеке и других библиотека-издавача из Републике Србије.
У 2016. години Градска библиотека је, на молбу неколико установа и библиотека,
поклонила:
- 2.300 књига библиотеци Дома културе „Радомир Поповић“ у Општини Ранилуг
(Косовска Каменица),
- 500 књига Народној библиотеци „Стеван Самарџић“ у Пљевљима,
- 450 књига Богословији Светих Кирила и Методија у Призрену,
- 150 књига Духовном и културном центру Свети краљ Милутин у Пребиловцима,
- 150 књига Манастиру Светог Николе Кончул у Рашкој и
- 50 књига Савезу Срба у Румунији у Темишвару
У 2016. године приређена су четири броја часописа „Мозаик“ - информативног
гласила Библиотеке. За сваки број „Мозаика“ дизајниране су нове корице и свака страница
посебно.
За медије, веб сајт и фејсбук страницу Библиотеке припремане су и дистрибуиране
актуелне информације.
Кандидатима за полагање стручног испита у мајском и новембарском испитном
року достављене су пријаве за полагање, литература и пружена им је потребна стручна
помоћ.
Након одговарајућих припрема (израда нормативних аката, смештај књижног
фонда, формирање базе података и сл.), 26. септембра регистрована је специјална
библиотека Завода за културу војвођанских Русина.
Редовно су достављани извештаји и дописи Градској управи за културу,
Покрајинском секретаријату за културу и јавно информисање, Министарству културе и
информисања Републике Србије и другим органима. Овим органима су достављани и
конкурсни материјали за финансирање и суфинансирање пројеката у култури (откуп књига
за библиотеке у иностранству; конкурс Града Новог Сада за издаваштво; откуп књига
Министарства културе и информисања Републике Србије; манифестација „Меморијал
Стеван Пешић“).
У оквиру издавачке делатности, у 2016. години, припремљени су за штампу и
одштампани следећи наслови:
- Светозар Борак „Морлачки записи“
- Љуба Вукмановић „Заноси и заборави“
- Милан Петровић „Успомене“
- Стеван В. Поповић „Из искрене оданости“
- Милорад Грујић „Сећам се... I“
- Милош Ђорђевић „Нова књига о Андрићу“
- Драгница Станојловић „Несаница“
- Свеске за историју Новог Сада бр. 18
6

Информатичари су решавали хардверске и софтверске проблеме. У 2016. години
извршена је замена рачунара у градским и приградским библиотечким огранцима, где је
постојала потреба. У бази података Бисис урађени су расходи за публикације које су
расходоване. Пружена је стручна помоћ у апликацијама за библиотечко пословање у
Народној библиотеци „Јован Грчић Миленко“ у Беочину, Народној библиотеци „Вук
Караџић“ у Бачу, школској библиотеци ОШ „Жарко Зрењанин“ у Новом Саду и
библиотеци Музеја Војводине.
Вршени су и следећи послови: пројектовање, инсталација и администрација
серверског окружења, одржавање постојећих сервера, одржавање компјутерске мреже и
обезбеђивање њеног перманентног развоја, конверзије база података (из програма Бисис у
Winisis), обезбеђивање сигурности компјутерске мреже (заштита од вируса), надзор над
корисничким рачунарима, дистрибуција, инсталација и конфигурација харвдера и
софтвера, тестирање и пуштање у рад апликација, анализа и решавање текућих
информационих захтева и писање мањих програма за специфичне захтеве. Посебна пажња
посвећена је имплементацији програма за библиотечко пословање Бисис и обуци
библиотечких радника за његово коришћење. Колегама из библиотечких огранака,
народних и школских библиотека у Јужнобачком округу пружана је стручна помоћ на
сваки захтев.
Б. Популаризација књиге и сарадња са друштвеном средином
У 2016. години, колективним учлањењем су обухваћени запослени у 34 предузећа и
ученици основних и средњих школа. Ове категорије подразумевају попуст приликом
учлањења – 50% од висине редовне чланарине (250 динара по раднику), а за ученике с
попустом – 60% од висине редовне чланарине (200 динара по ученику). Колективна
чланарина за ученике основних школа, као чланове Дечјег одељења, износи 50% (150
динара).
Градска библиотека, у току године, у терминима значајних јубилеја, датума, сајмова
књига итд, својим суграђанима свих старосних категорија омогућава попуст од 50%
приликом уписа. Студенти, уз студентску картицу, такође се могу учланити са попустом.
Ђаци–прваци, већ дужи низ година, имају право бесплатног учлањења у Библиотеку, као и
корисници старији од 70 година.
Наводимо списак предузећа и школа где је извршено колективно учлањење:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ВОЈНИ СИНДИКАТ СРБИЈЕ (10 радника)
ПИО (39 радника)
ОШ “Свети Сава” Руменка (16 радника)
СО НИС Стручне службе (58 радника)
ВОЈВОЂАНСКА БАНКА (51 радник)
Удружење спорта за све ОЛЕ (13 ђака)
Музеј Војводине (32 радника)
ЈКП „Информатика“ (17 радника)
ОШ „Иво Андрић“ Будисава (69 ученика)
СОС ЕРСТЕ БАНК (86 радника)
Народна банка (19 радника)
СО ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА УПРАВЕ (11 радника)
ДЕС (19 радника и 12 ученика)
Средња школа СМАРТ (23 ученика)
Музичка школа «Исидор Бајић» (25 ученика)
ОШ «Васа Стајић» (11 ученика)
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

ОШ «Прва војвођанска бригада» (27 ученика)
ОШ «Соња Маринковић» (14 ђака)
ОШ «Никола Тесла» (38 ђака)
ДДОР (15 радника)
ОШ «Вељко Петровић» у Бегечу (93 ученика)
Вртић ПИНОКИО у Бегечу (79 деце)
СНП (40 радника)
ОШ «Жарко Зрењанин» (67 ученика)
ОШ» Доситеј Обрадовић» (48 ђака)
Гимназија «Светозар Марковић» (44 ученика)
ОШ «Жарко Зрењанин» (19 ученика)
Вртић МРВИЦА (26 деце)
Гимназија «Исидора Секулић» (11 ђака)
Струковни синдикат РТВ (12 радника)
ОШ «Прва војвођанска бригада» (25 ученика)
Гимназија «Лаза Костић» (12 ђака)
ОШ «Ђура Даничић» (12 ђака)
ОШ «Јован Поповић» (11 ђака)
Гимназија «Светозар Марковић» (44 ученика)
Војни синдикат Србије (11 радника)
ОШ «Вељко Петровић» БЕГЕЧ (43 ученика)
УКУПНО: 1212 (436 радника и 776 ученика)

Израђен је Календар јубиларних годишњица везаних за значајне личности и
догађаје из наше и светске културне историје (пре свега значајне годишњице писаца), по
ком су јубиларни датуми обележени (у централном објекту и библиотечким огранцима)
пригодним програмима (изложбе, књижевни сусрети, креативне радионице и сл. …).
У оквиру културних програма, у Читаоници Градске библиотеке у Новом Саду
организовано је и одржано 115 програма, у којима је учествовало око 300 учесника. Махом
су то биле промоције књига, трибине, предавања, књижевни сусрети, књижевне вечери
посвећене писцима – добитницима књижевних награда, тематске књижевне вечери,
изложбе, обележавање значајних годишњица (пре свега писаца, али и других значајних
личности из наше и светске културне историје). Програме је испратило преко 5.000
грађана.
Издвајамо значајније програме:
- поетско вече посвећено животу и поезији Сергеја Александровича Јесењина,
ауторке Радојке Тмушић Степанов
- промоција романа Драгана Јовановића ЛЕОНАРДО НА ДУНАВУ
- предавање доцента др Тихомира Дуганџије и проф. др Милице Миладинов Миков
поводом Светског дана борбе против рака
- промоција књиге Александра Медовића АРХЕОБОТАНИЧКИ ВОДИЧ КРОЗ НОВИ САД
- промоција књиге ЈОВАН РАШКОВИЋ У ВРЕМЕНУ И СЕЋАЊУ приређивача Данка
Перића
- промоција два романа посвећена трговини људским органима на Космету:
ВУЧЈЕ СРЦЕ ауторке Марие Лине Века и СРПСКО СРЦЕ ЈОХАНОВО аутора Веселина
Џелетовића
- промоција романа Силване Хаџи Ђокић ВОДИЧ КРОЗ НЕСТАЈАЊЕ
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- промоција књиге Радомира Дабетића ТО ЈЕ ЗА ПОЛУДЕТИ / Новинарска огрешења о
језик
- промоција уџбеника ПОРЕСКО ПРАВО И ПОРЕСКИ ОБЛИЦИ и монографије ЈАВНЕ
ФИНАНСИЈЕ И ФИНАНСИЈСКО ПРАВО др Радице Шиповац
- промоција тројезичне збирке песама КАД МРТВИ ПРОПЕВАЈУ / KANA E MULE ĐILABEN / WHEN THE DEAD START SINGING Маје Фамилић
- промоција збирке песама СЕВЕР, УДАЉЕН ЗВУК мр Гордане Ђилас
- промоција романа Животија Николића ЈАРАНИ СА ДРИНЕ
- поетско вече посвећено књижевном стваралаштву трију књижевница:
Гордане Влајић, Иванке Радмановић и Милосаве Павловић
- представљање хрестоматије ПРИЗРЕНСКИ ПОМЕНИК приређивача Леле Марковић
- пројекција анимирано-документарног филма МИХАЈЛО ИДВОРСКИ ПУПИН – ПУТ
КА СВЕТЛОСТИ аутора Саве Сајка
- промоција књиге Анђелка Анушића ПИСМО ПЕТРУ КОЧИЋУ И ЈОШ ПОНЕКОМЕ
- промоција романа Милкице Милетић ЗВОНА БОГОРОДИЦЕ ГРАДАЧКЕ
- промоција књиге др Радмиле Гикић Петровић А ГДЕ ЈЕ ЧЕХОВ? : Разговори о прози
- промоција збирке песама Стевана Тонтића БЕЗУМНИ ПЛАМЕН – изабране и нове
љубавне пјесме
- промоција књиге ВИДЕО-ИЛУСТРАЦИЈА КЊИГЕ мр Сенке Филипов и пројекција
видео-илустрације књиге ВЕЧЕРЊИ АКТ У ДЕВОЈАЧКОЈ СОБИ ЛЕНКЕ ДУНЂЕРСКИ
- ПРОЛЕЋНИ БРАНКОВИ ДАНИ – представљање нових књига у оквиру Бранковог кола
- трибину “ Актуелне теме социјалног живота” / О ВАСПИТАЊУ И ПОНАШАЊУ (1)
одржали смо у сарадњи са Српско-немачким друштвом ВАНДРОВКА из Новог Сада
- промоција књиге приповедака ДОЛАЗАК ТАМЕ Стевана Шарчевића.
- промоција књиге приповедака Драга Кекановића ИЗАБРАНЕ ПРИЧЕ.
Учесници промоције: проф. др Александар Јовановић, проф. др Марко Недић и аутор.
- Књижевно вече посвећено стваралаштву Николе Китановића. Промоција збирке песама
АЛ – ГЕБРА и промоција романа НАРЦИС У ВОДИ.
Учесници промоције: проф. др Драган Станић, Селимир Радуловић, Радован Влаховић и
аутор.
- Промоција књиге др Стамира Ђукића КОРУПЦИЈА У СРБИЈИ / Теоријска и емпиријска
анализа.
Учесници промоције: проф. др Бојан Димитријевић, проф. др Мишо Кулић и аутор.
-Промоција романа Александре Михајловић КРОЗ ПРСТОХВАТ ЦИМЕТА. Учесници
промоције: историчар Александар Ђорђевић и Вања Јекић.
-Промоција романа Драгославе Копривица КРАЉ МИЛАН И ЛЕЈДИ ЧЕРЧИЛ
Учесници промоције: историчар др Слободан Јарчевић, академски вајар Ласло Силађи и
ауторка.
-Промоција часописа ТИСА (јесен/зима 2015, 15/16)
Учесници промоције: Светислав Травица, Ненад Милошевић, Драгољуб Павлов и Даница
Вукићевић.
-Промоција књиге проф. др Бранка Баља ОД ПРАКТИЧНЕ ФИЛОСОФИЈЕ КА
ФИЛОСОФИЈИ ЕКОНОМИЈЕ.
Реч о књизи: проф. др Миленко Перовић, проф. др Жељко Вучковић, Милан Бјелогрлић и
аутор.
-Промоција књиге Тибора Нађа ИСЦЕЉУЈУЋА МОЋ БЛУЗА.
Учесници промоције: Војислав Мијалчић. У музичком делу програма наступили су
Милован Ђуђић (гитара) и Тибор Нађ (гитара).
-Промоција монографије Боривоја Миросављевића ПРВИХ СТО (1914-2014)
ИСТОРИЈА ФК «ВОЈВОДИНА» НОВИ САД
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Учесници промоције: проф. др Драган Станић, академик Василије Крестић, др Драго
Његован, др Радивој Радосав, Душан Влаовић, Драган Којић и аутор. У музичком делу
програма наступили су: Милица Стојадиновић (сопран) и Бошко Стојадиновић (клавир).
Водитељ програма је био Драган Којић. Промоцију су заједно организовали Матица
српска, Градска библиотека у Новом Саду, «ДНЕВНИК ВОЈВОДИНА ПРЕС» и ФК
«ВОЈВОДИНА» из Новог Сада.
-Промоција књиге Анђелка Ердељанина ЛЕПА КЊИГА У КИЋЕНОМ СРЕМУ / Прикази,
чланци, записи.
Учесници промоције: Жељко Стојановић, Милутин Ж. Павлов, Фрања Петриновић,
Миодраг Петровић и аутор.
-Промоција књиге Илије Огњановића Абуказема ШЕТЊЕ ПО НОВОМ САДУ Први део
(1878-1881) и ШЕТЊЕ ПО НОВОМ САДУ Други део (1882-1884).
Учесници промоције: проф. др Сава Дамјанов и проф. др Зорица Хаџић.
-Промоција збирке приповедака Гавре Влашкалина У ПОСЛЕДЊЕМ ТРЕНУТКУ.
Реч о књизи: Рајко Косијер и Фрања Петриновић.
-Промоција збирке песама Раше Перића САБИРАК и изложба колажа „Милица и Мина“
ауторке Верице Милошевић.
Учесници програма: мр Милица Јефтимијевић Лилић, мр Жарко Димић, Перо Зубац,
Верица Милошевић и Раша Перић.
-Промоција књига Селимира Радуловића СВЕТЛО ИЗ ОЧЕВЕ КОЛИБЕ (огледи) и
СВЕТЛО ИЗ ОЧЕВЕ КОЛИБЕ (зборник радова).
Учесници промоције: др Мина Ђурић, проф. др Јован Делић и др Никола Маринковић.
-Представљање 25 година рада на српској музици Љубе Манасијевића.
Промоција три компакт диска и књиге ИЗНАД ИСТОКА И ЗАПАДА. Учесници програма:
Снежана Краљ (вокал) и Љубомир Манасијевић.
-Предавање посвећено великану руске науке МИХАИЛУ ВАСИЉЕВИЧУ
ЛОМОНОСОВУ, ауторке Радојке Тмушић Степанов, проф. руског језика и књижевности.
-Промоција књиге Веселина Матовића ЋИРИЛИЦА И ЛАТИНОГОРИЦА. Учесници
промоције: мр Драгољуб Збиљић, Милутин Мићовић и аутор.
-Промоција књиге Горана Полетана ПОЉСКИ МАСАКР.
Учесници промоције: проф. др Рајко Буквић, проф. др Србољуб Живановић и аутор.
-Промоција књиге Оље Лопушански Влашкалић РИКА ЛАВА СА ХИМАЛАЈА / Јога за
децу.
Учесници промоције: Зоран Зрнић, П. К. Мохан – Мохан Ђи, Биљана Мохан, Моника
Ромић и ауторка.
-У сарадњи са Српско-немачким друштвом „Вандровка“ приређена је трибина „Актуелне
теме социјалног живота“/ О ВАСПИТАЊУ И ПОНАШАЊУ (2).
Учесници трибине: др Радивоје Стојковић, директор Гимназије „Јован Јовановић Змај“ из
Новог Сада и Јелена Бранковић, дипломирани психолог и породични психотерапеут.
-Промоција књиге Давида Ђ. Дашића ИСТОРИЈА ДИПЛОМАТИЈЕ. Учесници промоције:
проф. др Момир Милојевић, проф. др Родољуб Етински, проф. др Ђорђе Лопичић и аутор.
-Промоција књиге Марине Жинић Илић ЈЕВАНЂЕЉЕ ПО МЕНИ и изложба слика
поменуте ауторке.
Учесници промоције: Ксенија Катанић, Зорица Јоксимовић (вокал и виолина) и ауторка.
-Промоција књиге мр Слободана Чуровића СРПСКИ ПРАВОСЛАВНИ КАЛЕНДАР.
Учесници промоције: Хаџи Радован Радовић, мр Никола Нанезић, Вера Понти и аутор.
-Промоција књиге Виктора Шкорића МАГЛЕ, НОЋИ И ЖИЦЕ / Есеји о Душану
Васиљеву.
Учесници промоције: проф. др Гојко Тешић, Марија Танацков, Радован Влаховић, и аутор.
-Промоција књиге Тихомира Станишића ШИЗМА.
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Учесници промоције: Вања Вученовић, члан Градског већа за културу, Андреј Радуловић,
Фрања Петриновић и аутор.
-У сарадњи са Змајевим дечјим играма приређена је промоција књиге НЕПРЕКИДНО
ДЕТИЊСТВО ауторке Валентине Хамовић.
Учесници промоције: проф. др Љиљана Пешикан Љуштановић, др Јелена Панић Мараш,
др Јован Љуштановић и ауторка.
-Промоција књиге Мила Совиља МОЈ ГРАЧАЦ.
Учесници промоције: др Милан Мицић, Радомир Кукобат, Саво Штрбац и аутор.
-Промоција књиге проф. др Милана Радовановића ФРАНЦУЗИ И СРБИ У СЕВЕРНОЈ
АФРИЦИ (1916-1918) – НЕМИ СВЕДОЦИ.
Учесници промоције: Војислав Беговић, Јован Пејин, Душан Станојевић и аутор.
-Поетско-музичко вече посвећено Александру Сергејевичу Пушкину под називом „Тамо је
руски дух, тамо Русијом одише“ ауторке Радојке Тмушић Степанов, проф. руског језика и
књижевности.
Учесници књижевне вечери: Михајло Пауновић и Радојка Тмушић Степанов.
У музичком делу програма наступио је ансамбл хора Гимназије „Јован Јовановић Змај“ и
диригент Јован Травица.
-Промоција књиге Светлане Медан ВАВИЛОНСКИ КРУГ: исповести једног астролога.
Учесници промоције: Јања Тодоровић, Веселин Гатало, Раша Попов и ауторка.
-Промоција књиге „Породична преписка кнеза Милоша Обреновића из архивске збирке
Јоце Вујића у Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“ приређивача др Татјане
Брзуловић Станисављевић.
Учесници промоције: др Мила Стефановић Медиговић и др Татјана Брзуловић
Станисављевић.
-Промоција монографије Весне Петровић ГОДИНЕ, КЊИГЕ, ЧИТАОЦИ / Српска
грађанска читаоница – Библиотека „Глигорије Возаровић“ (1866-2016).
Учесници промоције: Бојана Вукотић, Милијана Дмитровић Торма и Весна Петровић. У
музичком делу програма наступио је Милан Младенов (тенор).
-Промоција књиге др Момчила Диклића „СВЕТАЦ“ / Може ли Алојзије Степинац бити
светац?
Учесници промоције: Милорад Буха, проф. др Петар Милосављевић и аутор.
-Промоција књиге Јована Дунђина ПЕСМИНА ПИСМА.
Учесници промоције: Селимир Радуловић, Ксенија Катанић и аутор.
-Поетско-музичко вече „15 година сарадње песника Милоша Галетина и композитора
Немање Нешића“.
Учесници програма: Наташа Бундало Микић, Милош Галетин, Немања Нешић (вокал,
гитара) и Светозар Нешић (клавијатуре).
- ДАНИ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ – Мултимедијално вече посвећено Николи Тесли одржано је 12.
јула 2016. године у Свечаној сали Градске куће. У програму су учествовали: др Бранимир
Јовановић, директор Музеја Николе Тесле из Београда, Миодраг Миша Близанац и Квартет
ИСОН, Миодраг Петровић, драмски уметник, Драган Којић, директор Градске библиотеке
у Новом Саду и Вера Стојшић Гашпаровски, аутор и координатор пројекта.
- ЈУБИЛАРНО 45. БРАНКОВО КОЛО У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ У НОВОМ САДУ
(Књижевни сусрети: «Све на овом свету песник опевати може...», «Стражилово,
Стражилово, ја сам тебе у звездице ково...», «Ја која имам руке невиније...», «Нове књиге
Бранковог кола» и Песничка радионица – «Час креативног писања»)
-11. МЕЂУНАРОДНИ НОВОСАДСКИ КЊИЖЕВНИ ФЕСТИВАЛ
Симпозијум на тему «Поезија и баналност»
-промоција књиге мр Мирјане Станић ЗБИЉАЊЕ ШАЛЕ / Књижевни рад Илије
Огњановића Абуказема. Учесници промоције: проф. др Миливој Ненин , др Зорица Хаџић
и Мирко Милићевић.
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-промоција књиге Стојана Бербера СВЕДОК ВРЕМЕНА-АНТИБИРОКРАТСКА
РЕВОЛУЦИЈА (1987-1989)
Учесници промоције: Илија Петровић, Борислав Станичков и Бранислав Ћурчић.
-промоција романа Татјане Дан Ракић РОРШАХОВА МРЉА. Учесници промоције: др
Драгана В. Тодоресков, Драгољуб Селаковић, Виктор Радун и ауторка.
-промоција збирке песама Мића Савановића ЉУБИЧАСТО. Учесници програма: др
Драшко Ређеп, Бошко Петров, драмски уметник, Јована Миљуш Грбић (вокал и флаута),
Јелена Стевановић (виолина) и Соња Мушикић (клавир).
-53. Међународни сусрет писаца Руско-српска лира. Учесници програма: Селимир
Радуловић, Сергеј Гловјук и Николај Алексијевич Лугинов.
-Мултимедијална презентација КУЛТУРА ЋИРИЛИЦЕ аутора Душана Тодоровића.
-Промоција књиге Љиљане Булатовић Медић СРЕБРЕНИЦА: Лаж и подвала србском
народу. Учесници програма: др Драго Његован, Младен Грујичић, Момир Лазић, др Жарко
Димић и аутор.
-промоција књиге Ранђела Раше Анђелковића ГОЛГОТА СРБА ОПТАНАТА. Учесници
промоције: Добросав Л. Илић и аутор
-књижевно вече и промоција књига Милана Николића Изана У ДАХУ ИЗДАХА,
ДНЕВНИК ДУШЕ, ВИНЧАНСКА КАБАЛА У ЛАНЦУ ЉУБАВИ И ЛАНАЦ ЉУБАВИ.
Учесници програма: др Слободан С. Петровић и аутор.
-промоција књиге Милоша Јевтића КЉУЧЕВИ ОБЛИКА И БОЈА (Разговори са
Слободаном Ганетом Милосављевићем). Учесници програма: др Сузана Полић, Милан
Тасић, др Александар Ђуровић, Слободан Гане Милосављевић и аутор.
-поводом 160 година од рођења Јаше Томића организовали смо у сарадњи са Српским
библиофилским друштвом Изложбу књига ЈАША ТОМИЋ: ИЗ ЦРНИХ ПОНОРА ДО
ЗВЕЗДА, аутора Срђана Стојанчева и предавање «Јаша Томић и уједињење 1918.» аутора
др Слободана Бијелице
-промоција књиге Сава Штрпца ХРОНИКА ПРОГНАНИХ КРАЈИШНИКА (4). Учесници
програма: Милијана Балетић, Љубиша Будић, Миомир Црногорац, Милан Живковић и
аутор
-промоција књиге Синише Божулића РАТ ПРВИ, ДРУГИ, ТРЕЋИ...
Реч о књизи: др Драгана В. Тодоресков, Зоран Колунџија, мр Павел Домоњи и аутор.
-промоција књига песникиње Жељке Аврић ЈЕСАМ, ВРЕМЕНИК и МАРГИНАЛИЈЕ.
Учесници програма: Анђелко Анушић, Зоран Колунџија и ауторка
-промоција књиге Оливере Јовановић МЕСЕЦ У РЕТРОВИЗОРУ. Учесници промоције: др
Драгана В. Тодоресков, Ненад Станојевић и ауторка
-промоција романа Ненада Старовића СА ДРУГЕ СТРАНЕ. Учесници промоције: проф. др
Никола Страјнић, Зоран Колунџија и аутор.
-у сарадњи са Српско-немачким друштвом ВАНДРОВАК из Новог Сада одржана је
трибина «Актуелне теме социјалног живота» О ВАСПИТАЊУ И ПОНАШАЊУ (3) –
Релација УЧЕНИК – НАСТАВНИК – РОДИТЕЉ
-промоција књиге СРПСКО-МАЂАРСКИ РЕЧНИК приређивача Мирјане Бурзан и Агнеш
Кацибе. Речник су представили: проф. др Мирјана Бурзан, доц. др Агнеш Кациба (Катедра
словенске филологије Филозофског факултета у Сегедину, Мађарска), проф. др Вера
Васић и Јанош Бренер.
-промоција књиге Дане Радуловић ВЕНАЦ ОД СНОВА. О збирци песама су говорили:
проф. др Никола Страјнић, Рале Нишавић и Дана Радуловић. Стихове су казивали
Миодраг Петровић, драмски уметник и Моника Маширевић. У музичком делу програма
наступили су: Ива Ружић (клавир), Роберт Гомбар (гитара) и Катарина Малешевић (вокал).
-промоција књига ПРИЧЕ ИЗ СРЕМА, ДИВАНИ СА ШОРА, КОБАЈАГИ и ОПЕЛО ЗА
ВИОЛИНУ. Учесници промоције: Радивој Прокопљевић, Жељко Стојановић, Бошко
Неговановић и Ђока Филиповић.
12

-промоција књига Ранка Гојковића ЗНАМЕНИТИ СРБИ У РУСКОЈ ИСТОРИЈИ и
ЗНАМЕНИТИ РУСИ У СРБСКОЈ ИСТОРИЈИ. Учесници програма: др Милан Мицић и
аутор. У музичком делу програма наступили су чланови хора Свети Роман Слаткопојац на
челу са диригентом Јевгенијом Којић.
-промоција књиге Наталије Лудошки КЊИЖЕВНА ОГЛЕДАЊА МЛАДЕНА ЛЕСКОВЦА.
Учесници програма: др Радмила Гикић Петровић, др Драгана В. Тодоресков и др Наталија
Лудошки.
-промоција књиге Јелене Миленковић Младеновић НЕ ВЕРУЈ РЕЧИМА. Књигу су
представиле Павица Вељовић, афористичарка и Јелена Миленовић Младеновић.
-промоција збирке песама др Виктора Радуна Теона КРВ И РУЖА
Учесници промоције: др Драгана В. Тодоресков, доц. др Валентина Чизмар, др Јелена
Марићевић и доц. др Виктор Радун
-промоција књиге Дејана Вукићевића НОКАТ И МЕСО. Учесници промоције: проф. др
Владислава Гордић Петковић, проф. др Владимир Гвозден и др Дејан Вукићевић
-промоција трилогије ТЕСЛА У НАРОДНОЈ ПЈЕСМИ И СТВАРАЛАШТВУ ДОБРИВОЈА
ПАВЛИЦЕ аутора Добривоја Павлице. Реч о књизи: академик Ненад Вуњак, Бошко
Пилиповић, Милка Павлица и аутор
-промоција књиге ВЕЛИКА РЕМЕТА – МАНАСТИР СВЕТОГ ДИМИТРИЈА аутора проф.
др Душка М. Ковачевића. У програму је учествовао архимандрит игуман Стефан,
старешина манастира Велика Ремета. У музичком делу програма наступио је октет ИСОН
под управом Миодрага Мише Близанца
-предавање и видео презентација др Градимира Ђуровића ПАРИЗ И ПАРИСКИ
УМЕТНИЦИ
-промоција књиге генерала др Хајрудина Х. Реџовића Брежанина УВОД У РЕЛИГИЈЕ,
МИТОЛОГИЈЕ И СЕКТЕ. Књигу су представили: мр Павел Домоњи, др Рајко Мијовић,
Миле Имеровски, Руди Сова, Миле Игњатовић и аутор
-промоција књиге КРАТКЕ ПРИЧЕ: ЗА ВЕЖБАЊЕ ЧИТАЊА СА РАЗУМЕВАЊЕМ аутора
Снежане и Зорана Јешића. Учесници промоције: др Јадранка Милошевић, Весела Мачкић,
Снежана Јешић, Зоран Јешић и Изабела Аврамовић
-промоција књиге Мирка Бјелановића РАЗБИЈАЊЕ СФРЈ И ГРАЂАНСКИ РАТ У
ХРВАТСКОЈ (1990-1995). Учесници програма: проф. др Чедомир Штрбац, Данко Перић,
Милојко Будимир и Мирко Бјелановић
-«СПАКУЈ СЕ ПАВЛЕ, ВРЕМЕ ЈЕ!» књижевно вече посвећено сећању на песника Павла
Поповића. Учесници промоције: проф. др Миодраг Радовић, проф. др Јован Делић, Благоје
Баковић и рецитаторска дружина «Међу нама».
-промоција књиге Наташе Бундало Микић ЛАКОВАНЕ БЕЛЕ ЦИПЕЛЕ. Учесници
промоције: Радован Влаховић, Мирослав Алексић, Ивана Стојић и ауторка. У музичком
делу програма наступили су чланови РЕТРО БАНДЕ.
-Представљање збирке приповедака Светлане Вујчић АМЕН, БАШ!. У програму су
учествовали свештеник Борислав Петрић, проф. др Милка Ђукић и Светлана Вујчић. У
музичком делу програма наступила је проф. Мина Станковић (клавир).
-представљање књижевног стваралаштва словеначких књижевника Мирта Комела, Тадеја
Голоба и Митја Личена.
-промоција књиге Радована Влаховића БАПА. Књигу су представили: проф. др Никола
Страјнић, др Драгана В. Тодоресков, Марија Танацков, Симон Грабовац и аутор.
-промоција књиге Ружице Радуљ ЛЕМОН ЂУС. Ауторка је самостално извела перформанс
кроз који је представила своју збирку песама.
-представљање Издавачке кућа УРБАН АРТ из Београда и промоција књига ИНДИГО
Тамаре Кучан, КАДА СЕ ПОНОВО СРЕТНЕМО Ранка Танасић Барлов, СВИЦИ У ТЕГЛИ
Слађане Кручичан и РЕКВИЈЕМ ЗА АДАМА Александра Ђуричића.
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-представљање књиге ПРЕПИСКА СВЕТОЗАРА ПЕТРОВИЋА СА СТРАНЦИМА. Реч о
делу: проф. др Никола Грдинић, др Наталија Лудошки и др Радмила Гикић Петровић,
приређивач.
-мултимедијално књижевно вече посвећено Фјодору Михајловичу Достојевском «Човек је
тајна», ауторке Радојке Тмушић Степанов. Учесници програма: Михајло Пауновић и проф.
руског језика Радојка Тмушић Степанов. У музичком делу програма наступиле су Сенка
Недељковић (сопран) и Александра Караџић Ракић (клавир).
-промоција романа Лидије Ћирић РЕКВИЈЕМ ЗА ЈЕДАН ДАН. О делу су говорили:
Мирослав Алексић, Весна Фаркаш и Лидија Ћирић
-представљање збирке песама ОБОЛ ауторке Ксеније Матовић . У програму су
учествовали: проф. др Коста Јосифидис, Фрања Петриновић, Андреј Радуловић и Ксенија
Матовић.
2. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ФОНДОВА И ИНВЕНТАРИСАЊЕ
У 2016. години у Одељењу за попуњавање и инвентарисање фондова радили су:
Данијела Добретић (библиотекар, руководилац Одељења), мр Гаља Сапожниченко (библио
текар), Љиљана Секерић и Наташа Матицки (књижничари).
Рад Одељења се одвијао у складу са планираним задацима и пословима. То су
послови координиране и централизоване набавке свих врста потребне библиотечке грађе
за све библиотечке огранке, централизоване расподеле набављених публикација,
инвентарисања, физичке обраде и дистрибуције.
Набавка
Набавна политика у Градској библиотеци у Новом Саду је конципирана и
планирана да, пре свега, одговори основним функцијама овог типа библиотеке, тј. да
набавком актуелне и квалитетне библиотечко-информационе грађе на различитим
информационим изворима и форматима задовољи потребе најшире и најразноврсније
структуре њених корисника. Одређена је постојећом мрежом библиотечких огранака,
бројем и структуром корисника у њима, величином и структуром њихових фондова,
издавачком продукцијом...
У погледу задовољавајућег броја наслова и примерака набавка зависи од наменских
средстава опредељених ка Библиотеци од стране Оснивача.
У 2016. години водило се рачуна о основним принципима набавке као што су:
координираност, доследност, рационалност, актуелност, евалуација, континуитет,
равномерност и др. Основна претпоставка, којом се обезбеђује реализација прва три
наведена принципа, посебно у погледу средстава, кадрова и времена, јесте централизована
и координирана набавка и обрада публикација. Овакав начин набавке обезбеђује
планирани развој свих фондова, како према захтеваним стандардима, тако и према
потребама корисника.
У набавци посредно учествују сви библиотечки радници у огранцима, лично или
кроз дезидерате који се уносе у посебну базу, а непосредно учествује набавна служба која
анализира фондове (величину, структуру и стање), кориснике (број, структуру и потребе),
прати издавачку продукцију, планира, координира и реализује набавку.
У годишњем планирању набавке ослањали смо се, пре свега, на обавезу и нужност
да задовољимо законом прописане стандарде за годишњу принову фонда куповином: 5% у
односу на постојећи фонд (укупно 522.815 библиотечких јединица на почетку 2016.
године), што је 26.140 библиотечких јединица или, најмање, 1 књига по уписаном
кориснику на почетку 2016. године (26.316 библиотечких јединица). У складу са тим
захтевима од Оснивача су тражена наменска средства за куповину око 26.000
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монографских публикација и некњижне грађе (из текуће и ретроспективне продукције) у
укупном износу од 19.043.900,00 динара, под претпоставком да просечна цена
библиотечке јединице износи 700,00 динара. Од тога је Библиотека, одобреним
финансијским планом добила само 8.850.000,00 динара. Сопствена средства за куповину
су износила 350.523,15 динара, и 32.270,00 динара од Покрајинског секретаријата за
културу, јавно информисање и односе са верским заједницама. Укупна средства за набавку
књига у 2016. години су износила 9.232.793,15 динара.
Публикације су набављане поступком јавне набавке у два временска циклуса: за
време одржавања Салона књига у Нoвом Саду (фебруар-април) ЈН 4/2016 утрошено је
2.990.583,17 динара и за време Београдског сајма књига (септембар-децембар) ЈН 8/2016
утрошено је 6.242.209,98 динара. Сваки поступак јавне набавке подразумева и бављење
процедуром која траје око три месеца, због чега се дуго чека и на испоруку књига
Библиотеци.
Куповина
а)Монографске публикације
У 2016. години набављено је 2.872 нова наслова (књига и сликовница). Укупно је купљено
16.277 библиотечких јединица. Наведени подаци не односе се на ретроспективну набавку
за потребе Завичајне збирке, која некњижну грађу из старије продукције сама набавља. За
набавку 16.277 библиотечких јединица утрошено је 9.232.793,15 динара, тако да просечна
цена библиотечке јединице износи 567,23 динара, што је постигнуто договореним
рабатима приликом куповине. У укупном износу учешће буџетских средстава је
8.850.000,00 динара (95,85%), износ сопствених средстава је 350.523,15 (3,80%) и
покрајинска средства 32.270,00 динара (0,35%). Публикације које су набављене у 2016.
години нису све уврштене у фондове (обрађене и инвентарисане) због дуготрајног процеса
јавне набавке и биће обрађене и инвентарисане у 2017. години. Од укупног прилива
куповином, у Одељењу је у бази инвентарисано, физички обрађено и дистрибуирано у
огранке 11.414 примерака (53,15%). Књиге које нису обрађене и инвентарисане биће
урађене у 2017. години.
б)Серијске публикације (периодика)
За целу мрежу библиотечких огранака извршена је претплата за 14 наслова стручне
периодике и за њу је утрошено 79.845,02 динара. Поред часописа који се купују, у
Библиотеку пристиже и значајан број часописа путем поклона који се у Одељењу
евидентирају и дистрибуирају према потребама.
За претплату дневне штампе, недељне и илустроване штампе за одрасле, и илустрованих
часописа за децу утрошено је 607.205,81 динара. Континуирано су се, током целе године,
пратиле потребе корисника у огранцима за траженим насловима и, у договору са колегама,
код дистрибутера се вршило ревидирање набавке. За потребе Библиотеке на Штранду
током летњих месеци набављало се 19 наслова штампе и илустрованих часописа.
Поред куповине, као планске набавке, обнова и попуна наших фондова у 2016. години
вршена је и другим видовима набавке:
Поклонима су фондови увећани за 6.705 публикација тако да је учешће овог вида набавке
у овогодишњој принови фонда 31,22% (препоруке стандарда су највише 20%).
Откупом Министарства културе и информисања Републике Србије у 2016. години
набављено је 2.291 књига у износу од 1.307.451,89 динара (Нови Сад 1.162.740,37 и
Сремски Карловци 144.711,52 динара). Просечна цена књиге je 570,69 динар. У фондове је
у 2016. години укупно уврштено 2.258 (10,51%) примерака набављених путем откупа у
2016. години. Остали видови набавке имају значајно мање учешћа у принови
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библиотечких фондова. Сопствена издања - 243 примерака (1,13%), обавезни примерак
171 (0,79%), затечени стари фонд 181 књига (0,84%)...
Број књига које су у 2016. години мењале или добиле нов статус је 21.476 примерака. Од
тога је, свим видовима набавке у наше фондове током 2016. године укључено 20.975
примерака новообрађених инвентарисаних монографских публикација и 501 књига која је
пресиглирана из фонда једног огранка у други библиотечки огранак. Књиге које су
набављене у 2016. години, а нису уврштене у фондове због дуготрајног процеса јавне
набавке, биће обрађене и инвентарисане у 2017. години. Расходовано је 27.603 књига а
број књига у Библиотеци на крају 2016. године је 516.187 примерка.
3. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОБРАДУ И БИБЛИОГРАФСКА ИСТРАЖИВАЊА
Одељење за Обраду и библиографска истраживања је стручна служба Библиотеке у
којем се обавља аутоматизована и централизована обрада библиотечког материјала за 23
огранка и 3 посебна фонда: Информационо-реферални центар са Читаоницом, Завичајна
збирка и библиотечки огранак “Аница Савић Ребац”. Записи се раде у програмском пакету
Бисис у Unimarc формату.
У Одељењу су у 2016. години радили: Оливера Топалов (библиотекар-руководилац
Одељења) Ангелина Дачић (крајем године отишла у пензију), Агнеш Писар, Ивана Медић
и Јорданка Николић (библиотекари). Сви библиотекари раде на пословима обраде свих
врста библиотечког материјала из текућег прилива, на свим језицима. Ради се
библиографска и стручна класификација монографских и серијских публикација,
електронских извора и остале грађе.
Свака приновљена публикација обрађује се у складу са међународним и домаћим
стандардима за јединствену обраду библиотечког материјала и прослеђује се на
инвентарисање. Сталним унапређивањем знања и залагањима наших библиотекара,
корисници добијају тачне и прецизне податке о публикацијама.
На интернет страници Библиотеке доступан је каталог целокупног фонда. Каталог се
одржава континуираним уносом нових публикација, редакцијом, класификацијом и
рекаталогизацијом постојећих записа.
У јануару месецу обрађене су књиге купљене на Београдском сајму књига, и
уџбеници на немачком језику намењени библиотечком огранку „Аница Савић Ребац“.
Истовремено је урађена и редакција нових записа. У овом месецу извршено је припремно
претраживање за одвајање српске књижевности од књижевности осталих народа бивше
Југославије и Бугарске за библиотечке огранке у којима су урађени расходи: „Петефи
Шандор“ на Телепу, „Тоша Трифунов“ у Бегечу и „Петар Кочић“ у Ветернику.
У фебруару месецу библиотекари Агнеш Писар и Ивана Медић радиле су у
библиотечком огранку „Петефи Шандор” на Телепу и “Тоша Трифунов” у Бегечу на
пословима уређења књижних фондова. Укупно је интервенисано у 1.076 записа. Такође је
било потребно да се нове сигнатуре појаве и у формату листића, што је изискивало и
интервенције у пољу инвентара.
Март месец био је резервисан за активности везане за ревизију књижног фонда на
Дечјем одељењу. После расхода следило је одвајање српске књижевности од осталих
књижевности бивше СФРЈ и бугарске књижевности. Ревизија са увођењем бар кода почела
је 7. марта. Укупно је за потребе овог одељења интервенисано у 6.293 записа у пољима
сигнатура и предметних одредница. До краја године урађено је издвајање српске
књижевности из групе јужнословенских језика у свим огранцима где је урађен расход.
У мају и јуну месецу, поред редовне обраде књига и раздвајања српске књижевности
од осталих књижевности бивше СФРЈ (у библиотечким огранцима “Данило Киш“, „Иво
Андрић“, „Стеван Сремац“ и „Коста Трифковић“), у Одељењу се обављала и практична
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обука из каталогизације за два кандидата из Библиотеке који су се припремали за полагање
стручног испита из библиотекарства.
У јулу и августу обрађиване су приновљене публикације са Салона књига у Новом
Саду, откупа Фонда из друштвених и хуманитарних наука, откупа од Министарства
културе и информисања Републике Србије, поклона од приватних лица и организација,
обавезног примерка и сопствених издања за све библиотечке огранке.
Поред обраде грађе на српском језику, радила се и набавка, сравњивање и подела
књига на страним језицима и језицима националних мањина. Библиографску обраду,
класификацију и каталогизацију, рекаталогизацију и рекласификацикју обављали су сви
библиотекари а редакцију записа радила је Оливера Топалов - а по потреби, због већег
обима посла, и Јорданка Николић и Ангелина Дачић.
Колегама из библиотечких огранака достављана су обавештења о променама
сигнатура заједно са инвентарним бројевима књига за све потребне записе.
У оквиру ангажовања у Комисији за каталогизацију при Библиотекарском друштву
Србије, библиотекари овог Одељења одлазили су на састанке у Народну библиотеку
Србије.
Редовно су рађени извештаји о раду и планови за наредни период.
У бази података, у току 2016. укупно је урађено:
4765 новокреираних записа
213 допуњених записа
4978 редигованих записа
11370 сигнираних записа (промена удк броја, уједначавање сигнатуре, наслова,
аутора….)
2 новокреираних са аналитичком обрадом
2 допуњениг записа са аналитичком обрадом
8 књига на руском
93 књига на немачком
266 књига на енглеском
343 књига на мађарском
50 књига на француском
1 књига на бугарском
1 књига на турском
89 словачком
1 шведски
1 русински
118 књига на хрватском
14 књига на босанском
У новокреираним записима додељено је :
7432 удк броја
5336 усвојених предметних одредница
386 неусвојених предметних одредница
У допуњеним записима додељено је:
232 удк броја
155 усвојених предметних одредница
10 неусвојених предметних одредница
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4. ОДЕЉЕЊЕ „ЂУРА ДАНИЧИЋ”
У 2016. години на Одељењу су радили библиотекари: Биљана Кичема
(руководилац), Душанка Ћиритовић, Клаудија Слепчев, Весна Егерић (од марта), Данијела
Станковић (од септембра - до тада је била на месту књижничара), Ивана Дамјанац (до
половине новембра месеца), Марија Судар (до априла месеца); више књижничарке: Тања
Глуховић Глигорић, Дејана Обрадовић, Весна Живковић новембра и децембра месеца
мења колегиницу на Одељењу за популаризацију књиге и културне програме;
књижничари: Слободанка Дршковић, Иља Арадски, Андреј Радуловић (април, мај и
децембар), Драгана Симић (април-јун), Николина Мандић (ангажована преко јавних
радова (јануар, фебруар), Драган Јовановић који је био на стручној пракси, Маријана
Николић (април, мај), такође стручна пракса и Милан Васић (мај).
Свакодневно су обављани редовни послови везани за рад са корисницима и
одржавање књижног фонда.
Библиотекари овог Одељења одлазили су, по потреби, на замене у друге
библиотечке огранке. У огранку ''Петефи Шандор'' на Телепу због кречења и замене дела
постојећих полица, урађен је детаљан расход и сређен књижни фонд. Са Одељења су били
ангажовани: Биљана Кичема, Данијела Станковић, Иља Арадски. Слободанка Драшковић
и Драган Јовановић су радили на измештању и сређивању фонда у библиотечком огранку
''Петар Кочић'' у Ветернику, а у огранку ''Тоша Трифунов'' у Бегечу били су ангажована
Клаудија Слепчев и Драган Јовановић.
С обзиром да је 2015. године завршена ревизија целокупног фонда Одељења ''Ђура
Даничић'' и даље се ради расход, тако је у 2016. години расходовано 107 публикација, а
приновљено је 3.476 публикација.
У 2016. години уписано је 8.460 корисника а издато је 118.100 књига. Осим
редовног рада са корисницима, организовани су књижевни сусрети, састанци читалачког
клуба, изложбе и предавања.
У фебруару месецу одржана је промотивна радионица за љубитеље стрипа.
Небојша Пејић, професор ликовне културе из школе стрипа Хиперон, одржао је
промотивни час цртања и сликања.
Изложба ''Мирослав Мика Антић – песник равнице'' уприличена је поводом 22.
међународног Салона књига у Новом Саду. Хронолошки је испраћен животни пут
Мирослава Антића, поткрепљен скенираним породичним фотографијама, избором
текстова познатих уметника који су писали о овом песнику, избор његових цитата и
песама. Коришћена је и грађа из Рукописног одељења Библиотеке Матице српске
Поводом Светског дана књиге и ауторских права (22. априла), на Одељењу је
гостовала књижевница Јелена Бачић Алимпић, која је била у улози библиотекара и нашим
суграђанима препоручивала књиге. Истим поводом, остварена је и сарадња са Српским
народним позориштем, које је обезбедило додатних 10 % попуста на куповину улазница за
репризне представе у продукцији СНП, сваком кориснику који се 22. априла уписао у
Градску библиотеку у Новом Саду.
Написани су потребни извештаји, програми и планови. Приређен је Информативни
билтен за сваки месец посебно. Уредници бројева били су: Душанка Ћиритовић, мр Весна
Егерић, Клаудија Слепчев, Тања Глуховић Глигорић, Данијела Станковић, Весна
Живковић, Дејана Обрадовић, Слободанка Драшковић. Текстове је лекторисала Биљана
Кичема а техничку помоћ су пружили Николина Мандић, Драган Јовановић, Иља Арадски
и Драгана Којић.
У излозима Одељења, приређене су пригодне изложбе посвећене значајним
датумима и годишњицама. Неколико излога попуњено је издањима Градске библиотеке у
Новом Саду. Аутор ових изложби је Данијела Станковић.
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Приређено је 29 изложби:
1) Свети Сава, поводом школске славе 27. јануара
2) Нин-ова награда: Драган Великић, за роман Иследник
3) 1.фебруар, Дан града Новог Сада
4) 14. фебруар, Дан заљубљених и Свети Трифун
5) 21. фебруар - Светски дан матерњег језика
6) Дан Народне библиотеке Србије и Национални дан књиге (28.фебруар)
7) In memoriam: Харпер Ли (1926-2016)
8) In memoriam: Умберто Еко (1932-2016)
9) Поводом Дана жена Осми март, приређена изложба и издвојене књиге које говоре о
жени
10) 1. април - Дан шале
11) 6. април – Дан сећања Народне библиотеке Србије
12) Мирослав Мика Антић – песник равнице
13) 24. мај – Дан словенске писмености
14) Добитници Нобелове награде за књижевност
15) Никола Тесла (1856-1943) - 160 година од рођења и 80 година од проглашење овог
великана за почасног грађанина Новог Сада
16) 8. септембар - Међународни дан писмености
17) In memoriam: Љиљана Јокић Каспар (1950-2016)
18) In memoriam: Јанош Бањаи (1939-2016)
19) 170 година постојања и рада Градске библиотеке у Новом Саду-излози
20) Библиотекари-књижевници, филозофи, научници
21) 26. септембар – Европски дан језика
22) Нобелова награда за књижевност, за 2016 годину – лауреат: Боб Дилан-за стварање
нових поетских израза у великој традицији америчког песништва
23) Везе Српског народног позоришта и Градске библиотеке у Новом Саду
24)Изложба од рециклираног материјала Средње школе ''Милева Марић Анштајн''
25)Војвода Радомир Путник(1847-1917) – 99 година од смрти (сарадња са колегама из
Читаонице)
26) 14. децембар – Дан библиотекара Србије
27) Мудре мисли кроз дела Ирвина Јалома
28) Букмаркери
29)Славој Жижек
Градска библиотека у Новом Саду је и ове године учествовала у манифестацији
Ноћ музеја. Програм је трајао од 19.00 до 22.00 часа и привукао је значајан број
посетилаца. У централном холу Библиотеке постављена је изложба ''Мика Антић-песник
равнице''. Тим поводом, приређен је рецитал, у сарадњи са ученицима средњошколског
дома ''Бранково коло'' који су извели програм „Нама свима од Мике Антића“. (Филип
Kузмановић, Јован Васиљевић, Мирјана Рацков, Јелена Пилиповић). Програм је испраћен
музичким делом у ком су наступили: Марина Церовска, виолина и Милош Соћанин,
гитара. Модератори програма биле су Биљана Кичема и Ивана Дамјанац.
У сарадњи са издавачком кућом Лагуна, на Одељењу је, 17. јуна, организован
програм у оквиру манифестације Ноћ књиге. Наши суграђани су имали могућност да се
упишу са 50 % попуста, а у централном холу Библиотеке, презентована је изложба о
добитницима Нобелове награде за књижевност. Исте вечери организован је и Читалачки
клуб, који је водио Милош Јоцић, асистент Одсека за српски језик и књижевност
Филозофског факултета у Новом Саду. Разговарало се о добитницима Нобелове награде за
књижевност и њиховим делима. Модератор Читалачког клуба била је Клаудија Слепчев.
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Вече књиге су обогатили и чланови Певачко-едукативног центра ''Magic-voise'', који су
испред Библиотеке извели богат репертоар домаћих и страних песама.
Дана 16. децембра, одржана је Ноћ књиге у Библиотеци. Одељење је било отворено
до 22.00 часа. У фонду Одељења била је изложена топ листа најчитанијих „Лагуниних
издања'', а од 19.00 до 21.00 организован је Читалачки клуб, који је водила Јелена
Марићевић, асистент на Катедри за српски језик и књижевност Филозофског факултета у
Новом Саду. Разговарало се о књизи ,,Мајстор и Маргарита'' Михаила Булгакова, као и о
најчитанијим „Лагуниним издањима''. Модератори програма биле су Биљана Кичема,
Клаудија Слепчев и Слободанка Драшковић.
На Одељењу је организован пригодан програм и у оквиру манифестације Ноћ
позоришта. Програм је трајао од 18.00 до 22.00 часа. Сви наши суграђани су који су
дошли да се упишу у овом периоду су остварили попуст од 50%. Посетиоци су могли да
погледају изложбу ''Везе Српске читаонице и Српског народног позоришта'', као и изложбу
од рециклираног материјала која је постављена у фонду Одељења. Изложбу су
припремили ученици средње Техничке школе ''Милева Марић Анштајн'', смер дизајн. За
најмлађе посетиоце организована је радионица МајчеЗмајче театру. Деца су сазнала
појединости о настанку позоришта у свету у код нас, најзначајнијим позоришним делима и
њиховим ауторима. Потом је изведена дуодрама ''Чорба од канаринца'', у режији Вукашина
Лазовића. Играли су Стефан Југовић и Маја Баић. Модератори програма биле су: Биљана
Кичема, Тања Глуховић Глигорић и Данијела Станковић.
У децембру је одржана манифестација Читалачка значка (уручење признања
највернијим читаоцима и дародавцима). Почасни гост вечери био је Вања Булић, који је
говорио о свом књижевном стваралаштву. У музичком делу програма учествовали су
студенти Академије уметности у Новом Саду Каја Мандић Плавшић и Милорад
Ћирић (клавирски дуо), у класи професора Марине Милић Радовић, који су
извели композиције Валерија Гаврилина.
Састављена је листа најчитанијих књига у 2016. години, за анкету Народне
библиотеке Србије: Драган Великић: Иследник; Вања Булић: Теслина пошиљка; Ото
Хорват: Сабо је стао; Јелена Бачић Алимпић: трилогија Казна за грех; Дејан
Стојиљковић: Знамење анђела.
За интернет страницу Библиотеке састављен је списак најчитанијих књига. Листе
најчитанијих књига за препоруку састављале су Данијела Станковић и Клаудија Слепчев.
Спискове приновљених књига ажурирала је Душанка Ћиритовић. За наш сајт
достављене су и актуелне информације о активностима на Одељењу.
Рубрику Мисао и књигу недеље уређивала је Клаудија Слепчев.
Представљање стручне литературе и аутора у холу Библиотеке припремала је
Дејана Обрадовић.
Једном месечно вршена је достава књига на кућну адресу лицима са посебним
потребама. Жељене наслове припремале су Весна Живковић, Слободанка Драшковић и
Ивана Дамјанац.
Реализоване су и групне посете ученика Гимназије ''Светозар Марковић'', ОШ
''Милан Петровић'' и Гимназије ''Смарт'', у циљу анимирања ученика средњих школа.
У сарадњи са Катедром за библиотекарство Педагошког факултета у Сомбора,
Одељење је посетила група студената која је упозната са радом Градске библиотеке у
Новом Саду.
Одељење је примало и тране туристе који су у посети нашем Граду, и том приликом
их упознало са радом наше установе и њеним историјским развојем.
Повезано је 367 публикација.
Послато је 639 опоменa. Кориснике смо на задужења, углавном, подсећали СМС
порукама и телефонским позивима.
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Издвојене су поклон књиге за библиотеке у Републици Српској, Косову и Метохији
и Црној Гори) .
Континуирано се одвијала сарадња са медијима, посебно са Новосадском
телевизијом која је правила прилоге о најчитанијој књизи на Одељењу ''Ђура Даничић''.
Припремљен је пропагандни и други материјал.
5. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДЕЦУ (ДЕЧЈЕ ОДЕЉЕЊЕ)
У 2016. години, на Дечјем одељењу радиле су: Катарина Новаковић (руководилац
Одељења), Маја Бугарски и Драгана Божић (до краја августа и одласка на трудничко
боловање). Током лета на Одељењу су радили: Моника Маширевић, Драгана Бошњак и
Живко Бербаков. Од септембра месеца на стручној пракси радила је Маријана Николић.
Учлањен је 3.051 корисник. Повећан је број уписа деце појединачно, колективно и
породично, а смањен број бесплатно уписаних корисника по разним основама.
Фонд Дечјег одељења увећан је за 1.581 публикацију. На крају године фонд Дечјег
одељења садржи укупно 34.972 публикација.
У 2016. години завршено је увођење бар-кода, завршена ревизија и урађен отпис
библиотечко-информационе грађе и извора Дечјег одељења, уз бар-кодирање публикација.
Ревизијом су обухваћене све монографске публикације на Одељењу. Процес ревизије
паралелно је пратио процес обележавања фонда бар-код ознакама. Извршена је контрола
сваке књиге и њеног записа, а на свакој публикацији, уколико је било потребно, исписана
је нова сигнатура. Начин коришћена библиотечко-информационе грађе и извора за време
трајања ревизије је био редован, без затварања Одељења за рад са корисницима (програми,
претраживања, пружање информација, позајмљивање књига, посете…).
Активности су биле усклађене се Програмом рада за 2016. годину и, као и
претходних година, усмерене на интерактивни рад са децом различитих узраста и
неговање сарадње са родитељима, васпитачима, наставним кадром у школама,
сарадницима у другим установама културе и удружењима, представницима медија, итд.
У току протекле године одржано је више десетина програма: сусрети са децом и
писцима, видео-презентације, креативне или едукативне радионице, изложбе, предавања и
друго. На Одељењу су реализовани програми у оквиру манифестација: фестивал Љубав
(ни)је само реч, Ноћ музеја, Ноћ позоришта, Музеји Србије...
У јуну су реализовани програми 59. Змајевих дечјих игара, када је настављена
успешна сарадња Дечјег одељења са колегиницама и колегама у библиотечким огранцима
у граду и насељеним местима: Данило Киш на Лиману, Вељко Петровић на Сланој бари,
Коста Трифковић на Детелинари, Ади Ендре у Будисави, Иво Андрић у Руменки, Жарко
Зрењанин на Новом насељу, Ђура Јакшић у Каћу, Тоша Трифнов у Бегечу и Ђорђе
Арацкић у Лединцима. Њих је ове године посетило 13 реномираних писаца за децу. На
Дечјем одељењу је у току Змајевих игара одржан Књижевни матине, у којем је
учествовало 12 дечјих писаца.
У јулу су обележени Дани Николе Тесле, а у августу је одржан традиционални
петнаести маскенбал – са преко 300 учесника. Обележен је Дан лепог писања – Дан
Захарија Стефановића Орфелина.
У јулу су обележени Дани Николе Тесле, а у августу је одржан традиционални
петнаести маскенбал – са преко 300 учесника. Обележен је Дан лепог писања – Дан
Захарија Стефановића Орфелина.
Као значајан сегмнет рада издвајамо и промоције књига, часописа и листова за
децу и младе. У току 2016. године одржане су следеће:
- промоција хит романа Мушки дневник и Мушки дневник 2: Досањан сан аутора
Душана Пејчића 10. фебруара 2016. године
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- промоцију сликовница из едиције Српске принцезе и владарке, коју чине три књиге
намењене деци узраста од 6 до 12 година: „Царица Милица”, „Кнегиња Љубица
Обреновић” и „Краљица Марија Карађорђевић” ауторке др Јоване Кулаузов Реба 25.
фебруара
- 24. новембра одржана је промоција сликовнице за децу предшколског и раног школског
узраста Шумска дружина и пролећно спремање: татине приче за лаку ноћ. На
промоцији су говорили ауторка књиге Теодора Поповић (11 година), рецензент књиге
Драгана Попов-Чанак, илустратор књиге Владислава Дудварски и уредник испред
издавачке куће „Студио Бечкерек“ Дуга Радованов. Модераторка: Катарина Новаковић
испред Дечјег одељења
У току целе године одржано је укупно 17 креативних литерарно-ликовних
радионица намењених деци млађег узраста. Посебне креативне радионице реализоване су
у оквиру манифестација Новосадско дечје лето, Новосадске дечје Зимзарије и Ускршње
чаролије, у сарадњи са Дечјим културним центром.
Секција Дружење у библиотеци (узраст од 5. до 8. разреда), за коју и даље влада
велико интересовање, одвијала се редовно током године, а посебно интензивно (сваког
дана) у току зимског и летњег распуста. Редовно су се одржавале новинарске секције, а као
посебну новину издвајамо едукативне радионице које су водиле некадашње чланице
Дечјег, сада средњошколке и студенткиње.
Од значајнијих садржаја издвајамо још и поставке 15 изложби, од којих издавајамо
изложбе ликовних радова полазника Центра за ликовно васпитање деце и омладине
Војводине Светосавље и наше доба, постављену поводом обележавања Дана Светог
Саве; изложбу Шта је новосадски? поводом обележавања рођендана нашег града, Новог
Сада; изложбе радова деце из Ветерника, затим полазника креативних радионица; изложбу
најзначајнијих аутора, најлепших књига и најважнијих награда у области француског
стваралаштва за децу и младе постављена је почетком јуна на Дечјем одељењу Градске
библиотеке у Новом Саду., а коју су заједнички рганизовале издавачке куће „Одисеја“ и
„Креативни центар“, а посетиоци су могли да је виде до краја јуна 2016. године. Поводом
маскенбала, на Дечјем одељењу је постављена пригодна изложба маски из разних делова
света, део приватне колекције библиотекарке у пензији Магде Бркић. Сви заинтересовани
су је могу погледати до 15. септембра 2016. године.
Реализоване су 23 групне посете, упис и пријем целе генерације ученика осмих
разреда из ОШ “Васа Стајић”. Обележени су Дан борбе против насиља и Дан матерњег
језика; потписан је нови Уговор о сарадњи са Дечјим културним центром.
Традиционална манифестација Књига у срцу – сусрет са нашим највернијим
читаоцима и додељивање признања деци узраста од петог до осмог разреда основне школе
– одржана је 23. децембра 2016. године, од 18 часова, у Читаоници, у Дунавској 1. Почасни
гост–писац ове године био je Урош Петровић. Уз добитнике признања, свечаности је
присуствовао и кум наше манифестације, професор др Јован Љуштановић, који је доделио
признања и поклоне у виду најновијег романа Уроша Петровића, „Марта Смарт и Вашар
загонетки”, и обележивача за књиге, које су израдили полазници Креативне радионице
Дома Ветерник. У музичком делу програма вече су улепшали ученици Музичке школе
„Исидор Бајић”: Алексеј Закић, Каталин Киш, Катарина Гајинов и Милица Миховић, у
класи проф. Олге Богдановић, и Јован Половина и Константин Цирар, у класи проф.
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Сандре Дропо Рамаји. Централни део манифестације – дружење награђених са Урошем
Петровићем – протекао је у узбудљивом надметању у знању и духовитости, у смеху и
одличној атмосфери. Уследило је потписивање књига, дељење аутограма и фотографисање
за успомену.
Петнаести традиционални маскенбал, у организацији Дечјег одељења одржан је
у петак, 26. августа 2016. године испред централне зграде Библиотеке. Назив (тема)
овoгодишњег маскенбала била је „Сва деца света“. Трочлани жири радио је у саставу: мр
Ивана Илић-Киш (уредник промо-издања СНП-а - сектор Програмска делатност СНП),
Даринка Маљугић и Љиљана Марковљев, библиотекарке Дечјег одељења Народне
библиотеке “Јован Поповић” из Кикинде.У програму су учествовали: Татјана Родић,
ауторка књиге “Са децом око света” (Креативни центар, 1998.) као почасна гошћа,
аниматорка Оља Зоља из Новог Сада, деца, полазници курса кинеског језика у
библиотечком огранку „Аница Савић Ребац” (Ања Сандић, Дуња и Душан Малмер,
Димитрије Радуловић, Андреа Косијер, Иван Урековић, Сава и Софија Лекић) певали су
песму на кинеском језику.. Ивана Вучковић је рецитовала на руском (Пушкинову „Бајку о
цару Салтану”), ученици 5. разреда ОШ „Иван Гундулић” (Милица Илијашевић, Андреа
Косијер, Владимир Радујков, Драгана јовановић, Теодора Рајаковац, Јелена Галоња,
Теодора Цирар и Лара Кондић) извели су колаж рецитација на разним језицима
(француском, немачком, кинеском, мађарском, русинском, словачком, енглеском и
шпанском). Маша Бајева је играла украјинску народну игру,-Теодора Рајаковац, ученица 5.
разреда ОШ „Иван Гундулић” извела је на виолини композицију „Ода радости“, малишани
из КУД “Младост Будисава” - сплет песама из Србије, Војводине, деца из КУД “Петефи
Шандор” - мађарску игру и песму и Студио Зумба кидс- зумбу, После свечане доделе
награда, од 19.30 до 20 часова, програм се наставио поклон-представом „Чудотворан
извор“ уз освежење за сву присутну децу које је обезбедила компанија ББ Минаква.
Спонзори овогодишњег маскенбала били су: Универекспорт, ДОО „ББ Минаква“, Декси
ко, ИК „Лагуна“, ИК „Евро бук“, Змајеве дечје игре, Продавница играчака „Лавиринт“,
Листови за децу "Мали Невен"и “Невен”, Дино парк Нови Сад, Спортски пословни центар
“Војводина”.
У оквиру свечаног програма обележавања Дана Библиотеке 23. септембра, у
организацији Дечјег одељења, на овој свечаности је наступио дечји хор „Звончићи“, а
Сергеј Скелеџија, ученик првог разреда МШ Бачка Топола је, уз клавирску сарадњу Нере
Скелеџије са Академије уметности у Новом Саду извео на виолини композицију Сергеја
Прокофјева.
Крајем године одржана је и креативна радионица израде новогодишњих и
божићних поклона у декупаж техници, у сарадњи са Креативном радионицом Дома
Ветерник, као и изложба радова насталих у оквиру радионице под називом Мини
предновогодишњи базар. На самом крају године, водитељ емисије за децу на РТВ
Војводина Хајде са мном у обданиште, уметник, кантаутор, аниматор и композитор
Бранимир Бане Росић одржао је два концерта – први посвећен учесницима радионице из
Дома Ветерник, а други присутној деци из вртића и свим посетиоцима.
У 2016. години, библиотекарке Дечјег одељења присуствовале су акредитованом
семинару у оквиру Дана библиотека и библиотекара у организацији Градске библиотеке у
Новом Саду. Дана 7. октобра, одржан је Округли сто „Како расту сликовнице“, у оквиру
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првог Фестивала сликовница у Србији под називом „Чигра“.„Како библиотекари
препоручују сликовнице“ била је тема излагања Соње Милошевић из Градске библиотеке
у Новом Саду која је говорила о значају сликовница из угла библиотекара и представила
поп-ап сликовнице, старе преко тридесет година које користи у раду са децом; на ову тему
говориле су и Катарина Новаковић, такође из Градске библиотеке у Новом Саду. Дана 9.
децембра, Катарина Новаковић је учествовала на 2. стручном скупу Словачке националне
мањине у Србији, у Бачком Петровцу. и излагала уз презентацију на тему “Мотивационе
активности за најмлађе”.
Сви програми (реализација манифестација, припрема изложби, примање групних
посета, писање текстова и прикупљање грађе за Библиотечки путоказ, достављање најава
и описа реализованих активности за Мозаик, сајт и фејсбук профил Библиотеке
реализовани су уз редовне послове на Одељењу (услуживање и уписивање корисника,
уређивање фонда, издвајања књига за коричење, расход, поклоне и др).
Сарадња са медијима је, као и протеклих година, била редовна и веома успешна.
Снимљени су прилози и гостовања уживо у програмима за РТВ Војводина, РТС, Канал 9,
Новосадску ТВ, итд. Сниљене су две емисије за децу “Хајде са мном у обданиште”,
емисија “Зврк” прилози за Новосадску ТВ, радио емисије за тинејџере “Тинејџ свет”,
прилог за РТВ са реализације програма на Распустилишту и друге.

6. ИНФОРМАЦИОНО-РЕФЕРАЛНИ ЦЕНТАР СА ЧИТАОНИЦОМ
У 2016. години, у Информационо-рефералном центру са читаоницом радили су: др
Милош Панков (руководилац Одељења), Александра Грујин, Слободанка Черевицки,
Драгана Којић и Неда Бабић.
Рад информационо-рефералног центра
Информационо-реферални центар је део Одељења који располаже електронским
изворима.
У 2016. години у овом центру радили су Александра Грујин и Драгана Којић на
пословима: рад са корисницима Информационо-рефералног центра (и по потреби у
Читаоници), обављање тематских претраживања електронских извора, скенирање,
штампање и нарезивање информација на ЦД и остале медије, слање информација
електронском поштом, фотокопирање, евидентирање и надзор над употребом рачунара
корисника, обучавање корисника за употребу електронске лупе и евидентирање корисника.
Драгана Којић обављала је и следеће додатне активности:
- дизајн и припрема за штампу Библиотечког путоказа (ванредног броја посвећеног
јубилеју шездесетом рођендану Дечјег одељења),
графички дизајн корица за књиге: „Врата света интернета“ Бориса Павлова и
„Нова књига о Андрићу“ Милоша Ђорђевића,
израда каталога, плаката и позивница за изложбу о 170 година Градске библиотеке у
Библиотеци града Београда,
дизајн диплома за награђене на литерарно-калиграфском конкурсу поводом јубилеја
Градске библиотеке у Новом Саду и Дечјег одељења,
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-

дизајн постера за Информационо-реферални центар са Читаоницом,
израда Билтена приновљених књига одељења „Ђура Даничић“ за август и септембар,
дизајн и припрема за штампу стоног календара за 2017,
ажурирање веб сајта и Facebook странице Градске библиотеке у Новом Саду.

Александра Грујин је, изуев рада са корисницима, представила услуге одељења
ученицима новосадских основних школа и средњих школа (ОШ „Васа Стајић“, и
Гимназија „Светозар Марковић“) у оквиру њихове посете Библиотеци. У намери да се
деци приближе услуге овог Oдељења, појаснила им је сарадничку улогу библиотекара у
изради матурских и семинарских радова, као и етапе истраживачког рада и валидне
изворе.
По потреби, у Информационо- рефералном центру радили су и др Милош Панков,
Неда Бабић и Слободанка Черевицки.
Корисници наших услуга били су: студенти, средњошколци, ученици виших разреда
основних школа, радници, незапослени и пензионери.
Захтеви корисника у највећем броју случајева су се односили на: израду реферата,
семинарских, дипломских и магистарских радова. У мањем броју, захтеви су везани за
професије корисника или приватне проблеме (разни економски параметри о пословању
одређених предузећа, стечајним поступцима, о алиментацији, у вези са различитим
обољењима и сл.).
Претраживање електронских извора се у највећем броју случајева обавља на два језика
(енглески и српски), а у мањем броју на једном (српски језик) или на више од два језика.
Сви захтеви корисника су успешно испуњени.
Рад Читаонице
Читаоница је део Одељења који располаже штампаним изворима. Корисницима је на
располагању богат фонд од преко 15.000 публикација научне, научно-популарне и стручне
литературе у облику монографских и серијских публикација. Фонд је затвореног типа,
доступан за коришћење само у просторијама Читаонице.
У 2016. години у Читаоници су радили Слободанка Черевицки и др Милош Панков,
a повремено и Драгана Којић и Александра Грујин на пословима:
Сви запослени су учествовали у припреми фонда за ревизију најављену за почетак
2017. године: сређивању библиотечко-информационе грађе у оквиру постојећег система
смештаја, физичком раздвајању раније групе југословенска књижевност, у складу са пореклом
аутора, на српску и јужнословенске књижевности; улагање у полице оних публикација које се
тренутно не налазе на месту библиотечко-информационе грађе у Библиотеку и расходовање
дотрајалих примерака библиотечке грађе.
Слободанка Черевицки је реализовала образовне радионице са ученицима средњих
школа.
Током марта, у просторијама Средње музичке школе „Исидор Бајић”, одржана је
образовна радионица под називом „Култура раног средњег века у Западној Европи”, у којој
су учествовали ученици два одељења првог разреда. Присутни су, путем презентације, а на
основу извора којим располаже наша Библиотека, сазнали како су живели и стварали
старохришћански теолози.
У склопу пројекта „Имплементарна настава” Гимназије „Светозар Марковић” у
просторијама Читаонице одржана је 16. новембра презентација наставне јединице из
историје под називом „Срби у Јужној Угарској” и том приликом представила је ученицима
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других и четвртих разреда Гимназије стручни фонд и ресурсе Информационо-рефералног
центра са Читаоницом;
Приређена је изложба посвећена првом српском војводи Радомиру Путнику, поводом
99 година од његове смрти. Изложба је постављена 14. октобра у холу Одељења „Ђура
Даничић”. Приређена је на основу електронских извора и штампаних публикација које
поседује Градска библиотека у Новом Саду. Подељена је на више целина и обухвата:
биографију, детињство и школовање, војничку каријеру, Путниково учешће у балканским
и Првом светском рату, породични живот, унапређења у служби, одликовања и спомен
обележја подигнута у част војводе Путника. Као пратећи део изложбе урађена је и
пригодна презентација о животу и раду војводе Путника. Циљ ове и сличних изложби је да
се прикаже и приближи грађа из наших фондова и заинтересује најшира публика за
личности које су златним словима обележиле нашу прошлост;
Неда Бабић је радила на пословима израде нове интернет странице Библиотеке и
обављала активности које се односе на дизајн и припрему за штампу различитог
материјала, презентацију документа о проглашењу Николе Тесле за почасног грађанина
Новог Сада на интернет презентацији Градске библиотеке (поводом годишњице рођења
Николе Тесле), прелом текста и припрема за штампу Зборника сажетака за конференцију
БДС-а.
Др Милош Панков, осим рада са корисницима у Читаоници и Информационорефералном центру, обављао је послове предвиђене за руководиоце одељења и:
- у склопу популарузације услуга ИРЦ и Библиотеке организовао је и реализовао
едукативну радионицу са корисницима Како користити оно што Библиотека нуди у
просторијама Читаонице,
- представио је услуге Одељења ученицима ОШ „Васа Стајић“ и Гимназије „Светозар
Марковић“, у оквиру њихове посете Библиотеци.
По потреби, у Читаоници су радили и Драгана Којић и Александра Грујин.
Информационо-реферални центар, у овој години, услужио је 2.675 корисника и
обавио 798 сати стручног претраживања за кориснике и том приликом 113 корисника је
искористило могућност да им тражене информације буду испоручене на имејл адресу.
Укупно је претражено и испоручено корисницима 2.473 јединице библиотечке грађе
доступне посредством електронских извора (чланака из научних часописа, сепарата,
монографија, текстова законских аката и различитих научних радова у електронској
форми). Читаоницу је посетило 6.210 корисника, од чега је 2.050 активно користило наше
фондове. Издато је на коришћење 4.621 монографских публикација. Статистички подаци о
броју услужених корисника показују значајан пораст броја корисника електронских извора
(повећање од 80 % у односу на претходну годину) уз незнатно умањење броја корисника
писане грађе.
Током 2016. године, изузев рада са корисницима, запослени су, као и ранијих година,
у значајном обиму били ангажовани на другим пословима: припреме за штампу
публикација Библиотеке, дизајну пропагандног материјала, редовном ажурирању веб сајта
и фејсбук профила, одржавању едукативних радионица, припреми изложби и раду на
изради структурне платформе за нови сајт Библиотеке.
Потребно је нагласити да недостатак адекватног простора за одржавање посебних
програма (представљање књига, предавања, састанци) условљава чињеницу да је, већим
делом у току године, било скраћено радно време Читаонице за рад са корисницима, те да
услед тога њени капацитети нису могли бити у потпуности искориштени.
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7. ОДЕЉЕЊЕ БИБЛИОТЕЧКИХ ОГРАНАКА
А. Библиотечки огранци у Граду
Осим Одељења за одрасле кориснике „Ђура Даничић” и Дечјег одељења (Дунавска
1), библиотечки огранци у граду су и: „Аница Савић Ребац”, „Стеван Сремац”, „Коста
Трифковић”, „Шандор Петефи”, „Вељко Петровић”, „Данило Киш”, „Жарко Зрењанин
Уча” и „Владимир Назор” у Петроварадину.
У овим библиотечким огранцима у 2016. години радили су: Љиљана Косијер, Вера
Михајловић, Марија Ћулум, Вера Дивљак, Ивана Кежић, Ливија Пенавин Панков, Соња
Милошевић, мр Весна Егерић, Весна Живковић, Нада Урошевић и Николина Мандић
(библиотекари); Ивана Дамјанац (виши књижничар); Александар Младеновић, Живко
Бербаков, Наталија Крстин и Милорад Станков (књижничари).
У 2016. години у библиотечким огранцима у Граду постигнути су добри резултати.
Уписано је 20.906 корисника. Прочитана је 287.871 књига и 96.976 примерака новина и
часописа. Услужено је 169.384 корисника.
Коришћење књига и периодике такође је било на завидном нивоу. У библиотечким
огранцима читаонички простор није издвојен и углавном је недовољан (по броју
читалачких места). Библиотека нема посебну читаоницу за периодику, првенствено за
новине и часописе, што је несумњиво потребно граду величине Новог Сада. И поред овако
неповољних услова, прочитано је 96.976 примерка периодике. Број наслова дневних
новина и периодике је од 4 до 12 по огранку, што зависи од интересовања корисника, али и
могућности Библиотеке. Редовно се набављају и новине на језицима националних мањина.
Коришћење новина повећава фреквенцију посета Библиотеци, са крајњим циљем да се
користе и други делови фонда. Највише корисника периодике било је у огранцима који су
лоцирани у густо насељеним деловима Града: „Коста Трифковић”, „Стеван Сремац”,
„Жарко Зрењанин” и „Данило Киш”.
У огранцима се води брига о фондовима, првенствено о њиховој попуни и обнови,
али и одржавању постојећих (коричење, расход…).
Принова књига и укупно стање фондова у огранцима приказано је у табелама у
прилогу. У градске огранке дистрибуирано је више нових књига него у огранке у
приградским насељима, с обзиром на број корисника, обим коришћења и стање књижног
фонда.
Библиотечки огранци у Граду извршавали су и програмске задатке популаризације
књиге и читања, презентације фондова и неговања читалачких навика. Укупно је
организовано 1.025 манифестација (књижевни сусрети, изложбе, предавања, рад са
групом, групне посете и др.), којима је присуствовало 23.009 посетилаца. Активности су
биле разноврсне и обухватиле су значајан број сарадника.
Издвајамо значајније програме:
 У Библиотечком огранку „Аница Савић Ребац” током целе године одржаване су
вечери конверзације на руском језику које је водила Ирина Васиљева. Настављен је
курс учења грчког језика, уз учешће професора Сање Арбутине и Јоргоса
Кукусидиса. Часови кинеског језика за ученике нижих разреда основне школе
одржавали су се двапут недељно, а презентација ове активности организована је у и
новосадским школама. У овом огранку, као и ранијих година, настављена је
активност пријаве Кембриџ ЕСОЛ и ИЕЛТС испита за полагање енглеског језика.
Трећу годину за редом, 3. јуна, одржано је вече португалске поезије у сарадњи са
лектором Жоелом Алвешом. Библиотеку је, 13. априла, посетила и делегација
библиотекара са Универзитета у Емпорији (Канзас, САД). У два наврата, 20. и 27.
априла, представљен је ОМНИБУС: стандардни латинско-српски и српско-латински
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речник, аутора Слађане Милинковић; у Читаоници Градске библиотеке у Новом
Саду, 14. марта је одржан Књижевни кафе са Ингом Шулцеом, једним од
најистакнутијих савремених немачких књижевних стваралаца. Програм, под
називом ХРОНИКЕ ПРЕОКРЕТА, реализован је у сарадњи са Гете институтом и
удружењем КРОКОДИЛ; 25. марта, студенткиње руског језика и књижевности са
Одсека за славистику Филозофског факултета у Новом Саду и лекторка руског
језика Јелизавета Викторовна Гусева приредиле су вече руске поезије инспирисане
природом у различитим годишњим добима. Имали смо прилику да чујемо стихове
Јесењина, Љермонтова, Фета, Никитина, Пушкина, Тјутчева, Пастернака, Блока и
многих других руских песника, припадника различитих књижевних епоха, а
поезија је рецитована и хорски извођена; 16. априла је организован акредитовани
семинар за наставнике немачког језика – Метода учења по станицама у настави
немачког језика (Jugendliche lernen anders - на примеру уџбеника Ideen 1). Семинар
је реализован у сарадњи са Educational Centre, Београд и Удружењем наставника
немачког језика Србије (УННЈС); Градска библиотека је овогодишњи Европски дан
језика обележила у партнерству са многобројним промотерима учења страних
језика. То су: Центар за језике Филозофског факултета, који је био и организатор
заједничког програма, затим Амерички кутак, Гете Институт, Француски институт,
Руски центар, ДААД, ДЗТ, ЕУ инфо поинт НС и Yunus Emre Institut. Улицом су
шетали посетиоци најразличитијих узраста, а за свакога од њих припремили смо
забавне игре, уз помоћ којих су научили нешто ново и занимљиво о језицима
Европе; изложбу о историји португалског филма отворио је амбасадор Португалије
Његова екселенција Аугушто Сараива Пејшото (3.11). Суграђани су били у прилици
да је погледају до краја новембра, а у том периоду су, почев од 11. новембра, петком
од 20 часова били приказивани португалски филмови, по избору Амбасаде
(Мистерије Лисабона – шта би туриста требало да види; Путовање у Португал и
Флорбела);
 у Библиотечком огранку „Данило Киш”на Лиману, од почетка марта месеца
одржавао се курс кинеског језика за 30 деце из ОШ "Жарко Зрењанин”, “Соња
Маринковић” и “Васа Стајић”; током августа приређена је изложба у част
Волфганга Амадеуса Моцарта, забележене су бројне групне посете малишана из
предшколских установа и ученика основних школа и реализовано је мноштво
креативних радионица за децу;
 у Библиотечком огранку „Стеван Сремац” додељено је неколико међународних
књижевних награда, у организацији Сцене свих креативних и Банатског културног
центра; поводом Светског дана матерњег језика, 3. фебруара, постављена је
изложба “Мој матерњи језик”; 16. септембра одржано је предавање о биоенергији и
промоција књиге “Рецепти из домаће лекарне” др Драга Смиљанића; 29. септембра
одржана је промоција збирке поезије “Крв и ружа” аутора Виктора Радуна Теона;
 Библиотечки огранак “Коста Трифковић” на Детелинари већ низ година бележи
стално повећање броја корисника, као и укупне добре резултате. Остварена је
изузетно добра садарња са школама (ОШ „Д. Обрадовић“ и „К. Трифковић“) и
предшколским установама, као и са Саветом Месна заједнице, Клубом пензионера
и комплетном локалном заједницом. Фреквенција корисника у овом огранку је
свакодневно била веома велика због чега је у 2016. години одлучено да се обезбеди
целодневни рад (још једна смена). На тај начин је програмска активност могла у
потпуности да буде реализована, као и успешна активност „Библиотекар у
учионици“ - посета стручног радника школама. Истовремено целодневним радом
су ублажене гужве у самом простору огранка у терминаима кда се одвијају
радионице и истовремено услужују корисници. Креативан рад библиотекарке
огранка испољава се у разноврсник садржајима (причаонице, позоришне представе,
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креативне радионице примењене уметности…). Одређену помоћ у раду огранка
пружила је и Наташа Павловић (волонтер). Од бројних и разноврсних програма
издвајамо неколико: током јануара и фебруара месеца организовано је неколико
креативних радионица за децу предшколског узраста и ученике ОШ “Коста
Трифковић”; 26. јануара одржана је промоција књиге Данијеле Тркуље “Ухвати
зелени талас”; библиотекар Вера Михаиловић и ученици првог разреда ОШ
“Доситеј Обрадовић” посетили су, 21. марта, вршњаке из ОШ “Милан Петровић”
где је приређен пригодни програм; 3. јуна одржане су две креативне радионице за
децу из вртића “Цврчак и мрав” и “Петар Пан” на тему најстарије библиотеке
краља Асурбанипала; 7. јуна публици је представљена едиција дечких књига
“Приче из шуме” ИК “Пчелица”; у априлу, мају и јуну месецу двадесетак младих
читалаца, у пратњи библиотекарке, погледало је неколико представа у Српском
народном позоришту; 29. септембра одржана је едукативно-психолошка радионица
на тему “Партнерски односи” (предавачи Елена Мијић, Драгана Савић и Драгиња
Пајић);
 у Библиотечком огранку „Шандор Петефи” на Телепу, током априла, маја и јуна
месеца, организоване се групне посете деце из вртића Земља чуда, Новосађанче и
Пужић. Деци су представљене најновије дечје књиге и постављена је изложба
њихових радова;
 у Библиотечком огранку „Владимир Назор” у Петроварадину, постављене су
следеће изложбе: "Живот и дело Станислава Препрека”, петнаест година од смрти
сликарке Зузане Халупове, 70 година од смрти Херберта Џорџа Велса, 44 година од
смрти Јасунарија Кавабата, 170 година од рођења Хенрика Сјенкијевича и др.
 Библиотечки огранак „Вељко Петровић” на Сланој бари, током априла месеца,
посетила су деца из вртића “Бамби” а у мају прваци из ОШ “Душан Радовић”; у
мају је приређена изложба о Бранку Ћопићу, током јула приређена је изложба
дечјих радова посвећена Бранку Радичевићу
 у Библиотечком огранку “Жарко Зрењанин” на Новом насељу, током године,
организоване су креативне радионице за ученике ОШ ”Милош Црњански”, “Никола
Тесла” и “Прва војвођанска бригада” и децу из Предшколске установе “Радосно
детињство”; 27. јануара одржан је завршни концерт учесника пројекта “Гитара у
библиотеци”, реализован у сарадњи са Удружењем “До,ре,ми” из Новог Сада.
Библиотечки огранци у Граду, осим редовних библиотечких послова, остварују и
сарадњу са друштвеном средином, првенствено са васпитно-образовним установама. У
2016. години, у сваком библиотечком огранку, забележене су групне посете малишана из
вртића и ученика основних школа.
Укупни резултати рада у библиотечким огранцима могу се сагледати само ако се
сагледа узајамна веза између класичних библиотечких послова и нових тенденција
претварања библиотеке у културни, образовни и информациони центар, што се постиже
бољим квалитетом услуга, применом савремене технологије, сарадњом са друштвеном
средином и медијима.
Б. Библиотечки огранци у насељима
Библиотечку мрежу у насељима чине огранци: „Ђорђе Арацкић” у Лединцима,
„Михал Бабинка” у Кисачу, „Никола Тесла” у Степановићеву, „Ђура Јакшић” у Каћу, „Лаза
Костић” у Ковиљу, „Милица Стојадиновић Српкиња” у Буковцу, „Иво Андрић” у Руменки,
„Тоша Трифунов” у Бегечу, „Јован Јовановић Змај” у Футогу, „Јован Јовановић Змај” у
Сремској Каменици, „Ендре Ади” у Будисави, „Бранко Радичевић” у Сремским
Карловцима, „Петар Кочић” у Ветернику и „Трифун Димић” у Шангају.
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У овим библиотечким огранцима, у 2016. години, радили су: Сузана Сигети,
Слободанка Драшковић, Славица Микић и Славица Николић (библиотекари); Милена
Вучковић, Софија Недељков, Милка Орландић, Љиљана Ракоци, Јасмина Цајић, Рајка
Павлов, Марица Поповић, Алена Ухларик (књижничари) и Драгана Симић (волонтер). У
библиотечким огранцима у Шангају, Ковиљу и Бегечу радиле су: Марија Николић,
Данијела Ђорђевић, Милана Ачански, и Драгана Бошњак (ангажовани по разним
основама).
Будући да су библиотечки огранци у насељеним местима, осим школа, углавном
једина места где је могућа организована континуирана културна делатност, њихови задаци
су врло специфични. Задатак огранака Библиотеке у таквим условима је да доприносе
образовању, али и задовољавању културних потреба грађана. У 2016. години посебна
пажња посвећена је раду са децом. Организован је значајан број креативних радионица,
предавања, групних посета и других активности, у циљу популарисања библиотечких
услуга.
У 2016. години, у библиотечким огранцима у насељеним местима уписано је 5.653
корисника, што представља 106,24% реализације Плана. Прочитано је 92.906 књига,
14.693 примерка периодике, а услужено је 41.215 корисника. Библиотечки радници су
уложили значајан напор да кроз програмске активности анимирају кориснике, што се
позитивно одразило на укупне резултате.
Фондови су редовно уређивани, а појачана је и брига да се позајмљене књиге
уредно и на време врате. У појединим огранцима је спроведен већи расход књижне грађе
(Ветерник, Бегеч). То се првенствено односи на објекте у којима је рађено комплетно
кречење и где је књижни фонд скидан са полица. Одржано је 578 манифестација, којима је
присуствовало 9.079 грађана.
Током године значајна пажња посвећена је подизању нивоа стручности
библиотечких радника: састанци Стручног већа, индивидуални разговори и консултације у
вези са стручним питањима библиотечког пословања. Израда кварталних планова и
њихова реализација, посете библиотечким огранцима и прегледи пословања допринели су
уједначавању рада у огранцима, али и одговорнијем приступу реализацији програмских
задатака.
Издвајамо неке од значајнијих програма у библиотечким огранцима у насељеним
местима:
 у Библиотечком огранку „Лаза Костић” у Ковиљу, 3. марта, одржана је први у низу
састанака читалачке секције ОШ “Лаза Костић”;
 у Библиотечком огранку „Ендре Ади” у Будисави, 8. марта, деца-чланови
Библиотеке направили су пригодне паное посвећене Дану жена;
 у Библиотечком огранку „Никола Тесла” у Степановићеву, 27. маја, одржан је
музичко-поетски рецитал “Тајна веза-сећање на Душка Трифуновића” у извођењу
кантаутора Бранка Пражића; 16. септембра, одржана је промоција збирке песама
“Време орхидеја” младе песникиње Сузане Рудић;
 у Библиотечком огранку „Тоша Трифунов” у Бегечу, од 29. фебруара до 4. марта,
представљена је изложба “Читамо и пишемо са Аном Франк”;

у Библиотечком огранку „Иво Андрић” у Руменки, 20. марта, одржано је предавање
на тему „Срби и Мађари у Војводини од 15. до 19. века” (предавач Денијел Ковач);
6. децембра, одржано је песничко вече Душка Милијевића, песника и рецитатора;
приређене су изложбе о Драгану Великићу, Данилу Николићу, Милисаву Савићу и
Раши Попову; 8. априла одржана је промоција књиге “Незаборав” Катице Јовановић
и изложба слика Феброније Чакан; 27. априла одржан је програм посвећен народној
и уметничкој љубавној поезији; 11. априла организовано је такмичење у певању , на
којем је учествовало петоро извођача, ученика нижих разреда; 17. маја одржана је
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пројекција едукативног филма о Михајлу Пупину;
у Библиотечком огранку „Ђорђе Арацкић” у Лединцима, поводом Дана дечје књиге
(2. април), одржана је радионица посвећена Хансу Кристијану Андерсену; 26.
априла одржана је радионица посвећена екологији и засађено је дрво лешника
испред Библиотеке;
 у Библиотечком огранку „Михал Бабинка” у Кисачу, 3. фебруара, одржано је
предавање из области органског узгоја воћа и поврћа (предавач Владимир Возар);
25. септембра реализовано је књижевно вече “Препоручујемо, прочитајте књигу” у
сарадњи са КУД-ом “Владимир Мичатек”;
 у Библиотечком огранку „Јован Јовановић Змај” у Сремској Каменици, 21.
септембра, отворена је изложба слика Ружице Шкорић;
 у Библиотечком огранку „Јован Јовановић Змај” у Футогу, 27. новембра, одржана је
промоција прве збирке песама аутора Марка Билића из Жабља, под називом Ако
заборавим („Графид”, Бањалука, 2015);
 у Библиотечком огранку “Ђура Јакшић” у Каћу, 6. априла, одржана је радионица са
децом посвећена Васкрсу; у мају су Библиотеку посетила деца из каћког вртића
која су цртала аутопортрете; током јула одржане су четири радионице посвећене
везу (предавач Ђуја Анђушић из Етно-куће “Дуга” из Бања Луке);
 у Библиотечком огранку “Трифун Димић” у Шангају, 1. јуна, одржане су две
радионице за децу посвећене занимљивим причама, увежбавању брзог мишљења и
закључивања и избору књига које треба прочитати током распуста; 9. септембра
приређен је завршни концерт у оквиру едукативно-музичких радионица ромске
деце;
 у Библиотечком огранку “Милица Стојадиновић Српкиња” у Буковцу, 15. и 22.
априла одржана су два програма посвећена Васкрсу (фарбање јаја, прављење зека
од вунице и украсних папира, креирање обележивача за књиге...); поводом Дана
Библиотеке, 23. септембра, уприличена је изложба дечјих ликовних радова под
називом “Мали принц”;
 у Библиотечком огранку „Бранко Радичевић“ у Сремским Карловцима, 10. маја,
одржана је промоција књиге Раше Перића „Бројаница“. У програму су учествовали:
проф. др Миодраг Радовић, Светозар Борак, мр Милица Јефтимијевић Лилић, мр
Жарко Димић, Верица милошевић и Александар Видаковић; током Дечје недеље (од 4.
до 7. октобра), организовано је шест групних посета предшколаца и
ученика нижих
разреда ОШ „23. октобар“; 25. октобра је отворена изложба фотографија академског
сликара Слободана Божовића.

Члановима у библиотечким огранцима омогућено је да користе и услуге
Информационо-рефералног центра са Читаоницом на даљину, путем интернет мреже (и
мултифункцијских штампача) чиме су услуге у централном објекту постаке доступне у
читавој мрежи. На корснички захтев библиотечки радник било ког огранка Градске
библиотеке прослеђује упит Информационо-рефералном центру који потребне
информације доставља у одређеном року.
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БИБЛИОТЕКА НА ШТРАНДУ
Већ осму годину, у сарадњи са ЈКП „Градско зеленило”, под слоганом „Библиотека
је тамо где сте ви”, Библиотека током летњих месеци има одељење на новосадској плажи
Штранд, где посетиоци популарног купалишта могу бесплатно да позајмљују књиге,
читају периодику, учествују у креативним радионицама, и у вечерњим часовима
присуствују културним манифестацијама. Ова активност Библиотеке изузетно је добро
примљена међу суграђанима. Дневно је Библиотеку на Штранду посећивало преко
стотину Новосађана свих узраста. Библиотека на Штранду је радила од 10. јула до 1.
септембра, сваког радног дана, и викендом.
И ове сезоне, сарадник Библиотеке била је организација Heror Media Pont, која је
обезбедила периодику на језицима националних мањина. Од 11. јула до 20. августа
одржана је манифестација под слоганом “Под крошњама на Штранду - здравље, спорт и
уметност кувања”. Организована је Недеља олимпизма уз учешће познатих спортиста,
радионице учења словеначког језика и језика националних мањина (недеље мађарског,
словачког, румунског и русинског језика) и други програми.
8. ОДЕЉЕЊЕ ЗАВИЧАЈНЕ ЗБИРКЕ
Током прве половине 2016. године у Завичајној збирци радиле су: Споменка
Малетин и Весна Егерић у објекту у ул. Трг Републике 2, а Љиљана Митровић и Блаженка
Марковић радиле су у објекту у ул. Цара Душана 27. Споменка Малетин је отишла у
пензију у јулу, а Весна Егерић у августу премештена на Одељење „Ђура Даничић”.
Наталија Павловић, волонтер, радила је у Читаоници Завичајне збирке од маја до октобра
2016. године на пословима услуживања корисника који су користили серијске
публикације, дневне новине и часописе. Од октобра 2016. године Читаоница Завичајне
збирке на Тргу Републике је затворена за кориснике.
У 2016. години:
– услужено је 583 корисника,
– коришћена је 621 монографска публикација,
- коришћено је 85 серијских публикација а прегледано је 662 бројева,
- прегледано је 1.595 примерака некњижне грађе.
Приоритетни задаци Завичајне збирке односе се на сакупљање, чување, обраду и
дигитализацију библиотечке грађе, која се под посебним условима даје на коришћење. С
обзиром на специфичност колекција и завичајни карактер фондова, континуирани
истраживачки рад и проучавање обиља грађе су важан аспект рада завичајних
библиотекара. Такође, законом дефинисана обавеза дигитализације библиотечке грађе
саставни је део пословања, која обезбеђује општу доступност грађе, њено чување,
презентовање и уређење у дигиталне колекције. Посебни критеријуми и услови односе се
и на набавку грађе за Завичајну збирку. На основу аналитичке процене структуре фонда
настоји се да се пронађе потребна грађа. При томе Библиотека остварује сарадњу са
библиофилима, антикварима и приватним лицима.
Поред редовних послова које припадају основној библиотечкој делатности а тичу се
рада Завичајне збирке, сви остали послови обављају се по приоритету:
-

унос у Регистар старе и ретке библиотечке грађе од изузетног и великог значаја:
 завршен је унос у Регистар публикација које се чувају у Завичајној збирци
Градске библиотеке у Новом Саду. Укупно унето 362 публикације.
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-

започет је унос у исти регистар публикација које су у приватној колекцији
„Фондације Castellum” (породица Ковачевић из Бачког Визића).
- дигитализација библиотечке грађе:
током 2016. године дигитализоване су фотографије и документациона грађа
првенствено из власништва „Фондације Castellum” са којима је потписан
Уговор о сарадњи. Дигитализовано је око 1.500 докумената и 200
фотографија.
за потребе корисника дигитализовано је око 200 страница из тражених
публикација.
- примљени су следећи легати и поклони:
легат Миодрага Кујунџића; запримљен легат и Уговор о легату потписан 7.
децембра 2016. године између наследнице др Јасне Јованов и Градске
библиотеке у Новом Саду коју је заступао директор Драган Којић.
Потписивање Уговора о је медијски пропраћено уз пригодну свечаност у
Читаоници Библиотеке.
легат Милорада Грујића је допуњаван од стране легатора и није у целости
запримљен.
др Коста Савића је уступио своју фото-библиотеку целину са студијских и
приватних путовања по свету и у 14 албума се налази 2052 фотографије.
поклони у виду монографских и серијских публикација као и некњижне
библиотечке грађе су примљени и од супруге сликара Ђорђа Пушића.

За потребе других установа (изложбе) уступљена је грађа Завичајне збирке:
 Музеју Града Новог Сада за изложбу: „Архитекта Владимир Николић (18571922)”
 Музеју Војводине за изложбу „Иза гора и долина – три века Словака у
Воводини”
стручна помоћ колегама из других одељења и библиотекарима у народним
библиотекама у Јужнобачком округу.

Активности:
Постављена је изложба „Традиција која обавезује” у Библиотеци града Београда
23.02.2016.-10.03.2016.
Радионице:
Организоване су четири тематске радионице „Завичај одувек и заувек” са
ученицима трећих и четвртих разреда ученика Школе за дизајн „Богдан Шупут”.
Посета и упознавање са Завичајном збирком ученика ОШ „Никола Тесла” и ОШ
„Васа Стајић”.
Манифестације и семинари:
Блаженка Марковић је, 13. априла 2016. године, по позиву Друштва књижничара
Славоније, Барање и Сријема, учествовала на скупу под називом Завичајни фондови и
збирке у књижницама панонског простора: у дигиталном окружењу, са темом „Традиција
која обавезује – рад и постигнућа Завичајне збирке Градске библиотеке у Новом Саду”.
Скуп је организован у Осијеку, у Градској и свеучилишној књижници.
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Блаженка Марковић је, 14. априла, посетила Архиву и књижницу Богословског
факултета у Ђакову ради договора о сарадњи, а поводом истраживања преписке Илије
Округића Сријемца и Јосипа Јураја Штросмајера.
На манифестацији Библионет 2016, који је одржан од 26. до 28. маја у Крагујевцу,
Блаженка Марковић је презентовала рад под називом „Легат и библиотеке целине Градске
библиотеке у Новом Саду”.
На трећем међународном саветовању Архива Војводине под називом „Елите у
Великом рату”, Блаженка Марковић и Љиљана Митровић су презентовале рад
„Великоратне године Др Миливоја Ковачевића”, рад је у електронској форми публикован
на сајту Архива Војводине.
СТРУЧНО ВЕЋЕ
У 2016. години, Стручно веће се бавило задацима који произилазе из годишњег
Програма рада и других аката Библиотеке. Сагледавани су резултати библиотечког
пословања у огранцима, општи услови рада и амбијент, праћен је рад на реализацији
програмских задатака и предлагане су мере за унапређење рада у целини. На реализацији
ових задатака успешно су се ангажовали стручни радници свих служби.
Стручно веће је разматрало како се спроводи договор о потпуном уједначавању
библиотечког пословања у свим огранцима (уређеност фонда, рад са корисницима,
поштовање Правилника о коришћењу библиотечког материјала, благајничко пословање,
административни послови).
На Стручном већу разматрани су периодични резултати рада стручних служби и
усвојене смернице за извршавање програмских задатака.
Стручно веће је одржано 25. априла, када су анализирани резултати Библиотеке у
2015. години и формулисани планови за текућу годину. Том приликом, библиотечки
радници су се информисали о важним питањима која се односе на рад Библиотеке.
Презентоване су планиране програмске активности у наредном периоду.
Б. СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
Служба за заједничке послове Библиотеке у 2016. години обављала је послове кроз
следеће организационе јединице:
1. Одељење за општеправне и персоналне послове,
2. Одељење за одржавање објеката,
3. Одељење за финансијске послове,
4. Одељење за повез и заштиту књига.
Службом је руководила Светлана Миљуш, секретар.
Основни задатак ове службе – обезбеђивање свих потребних услова за несметани
рад Службе за библиотечке послове, пословодног органа и органа управљања – успешно је
извршен, тако да је Библиотека могла да реализује све своје обавезе и програмске задатке у
планираним оквирима.
1. Одељење за општеправне и персоналне послове
У складу са Правилником о организацији и систематизацији послова у Библиотеци,
у овом Одељењу, у 2016. години, радиле су: Светлана Миљуш, секретар Библиотеке и
Верица Ђурић, референт за опште послове и Љиља Путник по уговору о привременим и
повременим пословима.
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У овом Одељењу вођени су имовинско-правни, управни, кадровски послови и јавне
набавке из Програма рада Библиотеке за 2016. годину, а обављани су и други послови
(контакти са разним службама Града, инспекцијским органима и др.) Уредно достављана
акта Правобранилаштву града за судске поступке који су у току. По налогу Службе за
интерну ревизију урађени су Правилник о начину коришћења службених возила и
реализацији службених путовања у земљи и иностранству као и Процедура о издавању и
обрачуну налога за службена путовања. Испуњене су све обавезе према друштвеној
заједници у складу са важећим законским прописима. Пружана је стручна помоћ (правна и
друга) библиотекама за које смо матична библиотека, као и свим другим колегама који су
се обратили за савет и помоћ. Урађена и достављена сагласност на избор в.д. директора у
Бачкој Паланци.Обављени су послови јавних набавки (припрема документације за јавне
набавке и спровођење целокупног поступка јавних набавки).
У 2016. години спроведено је 13 јавних набавки (две у отвореном поступку и 11
јавних набавки мале вредности). Реновирано је неколико огранака у Граду и приградским
насељима. Набављене су нове полице за смештај књига у више огранака. Написани су
тромесечни извештаји о спроведеним поступцима јавне набавке, који су достављени
Управи за јавне набавке (законска обавеза). У складу са Законом о јавним набавкама
написан је и усвојен План јавних набавки, који је благовремено достављен Управи за јавне
набавке и Државној ревизорској институцији.
Припремљена је документација и спроведени су поступци по јавним конкурсима за
обављање стручне праксе (одобрене две особе) и јавног рада (одобрене две особе). У 2016.
урађена је нова Систематизација у складу са Одлуком Града о максималном броју
запослених и урађена је измена и допуна Статута Библиотеку у складу са Одлуком Града о
установама културе чији је оснивач Град Нови Сад.
Уредно су вођени кадровски, матични, административни и архивски послови у
Библиотеци. Урађено је више уговора о раду при занивању радног односа на одређено
време. Одрађена су сва потребна решења о престанку радног односа, решења за јубиларне
награде, решења за породиљско одсуство, решења о плаћеном одсуству и друга потребна
решења. Урађени су уговори о обављању привремених и повремених послова као и
Уговори о делу. У току године вршена је набавка канцеларијског и другог потребног
материјала, средстава за хигијену и репрезентацију, за потребе Библиотеке у целини;
вршен је пријем и завођење целокупне документације у деловодну књигу, пријем и слање
поште за Библиотеку, пријем и послуживање странака које долазе код директора, пријем
свих позива за директора и запослене у стручним службама, вођење евиденције присуства
на послу за све запослене, израда решења за годишње одморе свих запослених, пријава и
одјава запослених, обавештавање запослених у одељењима и огранцима о текућим
одлукама и прикупљање захтева из библиотечких огранака који се тичу текућег одржавања
објеката, сачињавање распореда рада за спремачице и запослене на обезбеђењу објекта и
вођење евиденције у вези са тим.
Припремани су материјали за седнице Управног и Надзорног одбора и комисија, на
којима су уредно вођени записници (у 2016. години било је 16 седница Управног и две
седнице Надзорног одбора). Послови су урађени ефикасно и ажурно.
Редовно су писани извештаји и вођена кадровска, противпожарна и друга
евиденција. У 2016. години обављен је и инспекцијски надзор од стране Протипожарне
инспекције.
У Одељењу су предузете мере у вези са заштитом објеката, а током године, у
сарадњу са ангажованом агенцијом рађени су послови везани за безбедност на раду.
Урађен је нови акт о процени ризика.
Неколико огранака је било контролисано од стране Санитарне инспекције о чему се
води уредно евиденција.постоји.
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Припремљени су и процесуирани сви потребни уговори о набавци робе,
материјала, опреме, услуга и радова као и споразуми о сарадњи у 2016. години.
Ово Одељење је активно учествовало у припремама и реализацији обележавања
јубилеја Градске библиотеке у Новом Саду.

2. Одељење за одржавање објеката
У складу са Правилником о организацији и систематизацији послова у Библиотеци,
у Одељењу, у 2016. години, радили су: Миљкан Ђукић (референт за одржавање објеката и
ППЗ), Јелка Јојкић, Весна Варади, Јелена Грабовац, Борка Мијић, Босиљка Митровић,
Сенија Мујкић, Милана Николић, Анка Плавшић (спремачице), Љиљана Столић
(спремачица–курир), Ненад Плавшић и Владимир Вучић (радници обезбеђења – чувари).
Запослени у Одељењу раде на спремању и одржавању 22 локације Библиотеке.
Само је неколико објеката у новијим зградама, али су и они ненаменски грађени. Сви
остали објекти су у старим зградама, чије одржавање и брига о хигијени захтева више
средстава и уложеног труда. Од 14 објеката у насељима, у четири (Лединци, Буковац,
Петроварадин и Степановићево) хигијену одржавају библиотечки радници (два сата
дневно). Радници Одељења учествују у припремању просторије Читаонице за књижевне
вечери, као и других просторија за одржавање разних манифестација у Библиотеци.
Део Одељења је и спремачица–курир, која свакодневно доноси и односи пошту и
доставља разне дописе које Библиотека шаље Градским службама.
Референт за одржавање објеката и ППЗ одржава све објекте Библиотеке и стара се о
исправности уређаја, врши дневно одржавање, ситне поправке и набавку материјала,
прегледа ПП апарате и уређаје и стара се о исправности свих инсталација. Заједно са два
радника обезбеђења, разноси књиге и остали потребни материјал по огранцима, иде у
набавку средстава за хигијену и репрезентацију Библиотеке.
Обезбеђује се и чува само објекат у Дунавској 1, кроз ноћну чуварску службу, од
22.00 до 6.00 часова, седам дана у недељи. Обезбеђење је свој посао обављало коректно у
2016. години и није било проблема у обезбеђењу објекта.
Искоришћеност радног времена је добра; просторије, дворишта, намештај и
књижни фонд редовно се одржавају.
Одељење је активно учествовало у спремању огранака и фондова у којима су
вршени радови на одржавању објеката и ревизије књижевних фондова.
3. Одељење за финансијске послове
У складу са Правилником о организацији и систематизацији послова у Градској
библиотеци у Новом Саду, ове послове обављали су: Марија Пековић, руководилац,
Жељко Кузмановић (мењао Радославу Милошев до септембра 2016. године, која је била на
породиљском одсуству) Радослава Милошев, референт за материјално-финансијско
књиговодство и Снежана Стошић, ликвидатор-благајник.
У току 2016, у оквиру Одељења за финансијске послове обављани су следећи
послови:
 израда Финансијског плана, учествовање у изради Програма рада и остале активности
везане за измену Финансијског плана током године, праћење наменског трошења
планираних средстава, упућивање захтева Управи за културу у Новом Саду за
требовање и пренос финансијских средстава у складу са Финансијским планом,
праћење трошкова по пројектима које финансирају други нивои власти (Република,
АПВ, Општинска управа Сремски Карловци), израда кварталних извештаја о
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извршењу буџета, достављање извештаја о реализацији буџетских и додатних
прихода, израда и достављање свих образаца, статистичких података и евиденција у
складу са Законом, достављање и унос података у Регистар измирења новчаних
обавеза у складу са Законом о роковима плаћања – Рино пројекат, израда годишњих и
периодичних финансијских извештаја, припремање материјала везаних за финансијске
извештаје за Управни и Надзорни одбор, праћење и примена прописа и присуствовање
семинарима, израда општих аката у вези са финансијско-рачуноводственим
прописима;
 отварање почетних стања главне књиге и аналитичких стања, континуирана
контирања и књижења материјално-финансијске документације кроз дневник, главну
књигу и аналитичке помоћне евиденције, те евиденције купаца и добављача током
године, усаглашавање обавеза и потраживања (израда ИОС-образаца), вођење
књиговодства за основна средства и ситан инвентар, припрема за попис, свођење
књиговодствених стања на инвентарна стања по завршеном попису и одлукама
Управног одбора. израда периодичних обрачуна и завршног рачуна;
 послови везани за обрачун и исплату зарада и накнада запосленима, достављање
података у Регистар запослених у складу са Уредбом Министарства финансија, израда
годишњих извештаја и попуњавање образаца у вези са зарадама, израда потврда,
вођење евиденције о потрошачким кредитима запослених и усаглашавања по истим,
те синдикалним и банкарским обуставама, каси узајамне помоћи, судским и осталим
административним забранама, обрачун накнада за лица ангажована по уговорима
(ауторски хонорари, уговори о делу, уговори о повременим и привременим пословима,
јавним и волонтерским радовима), обрачун налога за службена путовања у земљи и
иностранству, обрачун и исплата трошкова за долазак и одлазак на посао и са посла,
обрачун и исплата породиљског боловања и боловања до 30 и преко 30 дана, обрачун
годишњих одмора и плаћених и неплаћених одсуства, обављање свих финансијских
трансакција преко Управе за трезор (динарских и девизних): електронско банкарство,
вођење главне и помоћних благајни, усаглашавање са Пореском управом, ПИО
фондом и Заводом за здравствено осигурање, те Националном службом за
запошљавање (везано за јавне радове), издавање потврда запосленима, одлагање и
чување књиговодствене документације;
 обрачун, књижење, исплата и усаглашавање обавеза и потраживања према купцима и
добављачима, јавним предузећима и установама, за порезе и доприносе и остала
плаћања, те њихово књижење, сарадња и координација са осталим службама,
одељењима и запосленима и остали послови у складу са Законом и важећим
прописима, те налозима директора.
4. Одељење за повез и заштиту књиге (књиговезница)
У књиговезници су, у 2016. години, радили: Живорад Кузмановић (руководилац),
Душко Беквалац, Зорка Бероња, Лепосава Ејић, Весна Југовић, Радмила Кузмановић
(књиговесци).
Као позајмна Библиотека, Градска библиотека у Новом Саду књижну грађу даје на
коришћење изван својих објеката, па је хабање и оштећење библиотечког материјала
чешће него у случају затворених фондова. Библиотека има континуирану обавезу заштите
библиотечког материјала. Због тога су књиговезачки и други послови на заштити
библиотечке грађе у Библиотеци далеко већи него што су капацитети, опремљеност и
радне могућности књиговезнице.
Радници књиговезнице су, у 2016. години, укоричили 5.312 књига, од тога 2.970 у
тврдом и 2.342 у меком повезу.
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Потребно је нагласити да су радници књиговезнице ангажовани и на другим
пословима, као што је, нпр, картонажни (разне кутије и заштитни омоти, међаши и
картони за каталоге, каширање и припрема материјала за изложбе, укупно 2.013 јединица),
послови умножавања информационог, пропагандног и изложбеног материјала (укупно
41.000 копија).
Запослени у овом одељењу умножили су 12 бројева Информативног билтена,
плакате и позивнице за књижевне сусрете, као и други пропагандни и информативни
материјал.
Техничка опрема
У 2016. години, Библиотека је поседовала 125 рачунара, 66 штампача, 12 фотокопир апарата, 3 пројектора, 8 штампача за бар код, 4 скенера, сто за дигитализацију и
електронску лупу.

Градска библиотека у Новом Саду
Број: 387
У Новом Саду, 10.3.2017. године

Директор
( Драган Којић )
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ТАБЕЛЕ
ПРИЛОЗИ
1. Годишњи извештај за 2016. годину (чланови, периодика, манифестације),
2. Годишњи извештај за 2016. годину (коришћена библиотечка грађа),
3. Фондови:
а. табела набављених, обрађених и инвентарисаних књига по УДК у 2016. години,
б. табела набављених, обрађених и инвентарисаних књига по врсти набавке у 2016.
години,
в. табела набављених, обрађених и инвентарисаних књига по језицима у 2016. години,
г. стање књижног фонда на крају 2016. године,
д. расходоване монографске публикације у библиотечким огранцима,
4. Расходи са свих извора финансирања,
5. Утрошена средства по програмима за 2016 (извор 01).

Прилози:
-

Дародавци Градске библиотеке у Новом Саду у 2016. години,
Списак сарадника Градске библиотеке у Новом Саду у 2016. години,
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