
ИЗВЕШТАЈ
О РАДУ БИБЛИОТЕКЕ

ЗА ПЕРИОД
ЈАНУАР - ЈУН 2014.

Београд, септембар 2014. године



2

САДРЖАЈ

1.УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

2.ИЗВЕШТАЈ О ДЕЛАТНОСТИ БИБЛИОТЕКЕ - подаци

2.1 Пројекати и акције

2.2 Ревизија књижног фонда Библиотеке

2.3 Коришћење библиотечке грађе

2.4 Набавка књига

2.5 Обрада библиотечке грађе

2.6 Извештај о најчитанијим књигама

2.7 Културно-образовна делатност

2.8 Медијска презентација Библиотеке

3. РАД ОРГАНА УПРАВЉАЊА



3

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Библиотека “Милутин Бојић” је општинска јавна библиотека на територији
Палилуле. Осим централног одељења (Матично одељење) има и 10 огранака - у градског
делу: “Пера Ћетковић”, “Хаџипоповац”, “Стара Карабурма”, “Ново насеље”, “Маријана
Грегоран” - одељење за обраду и класификацију библиотечке грађе и у насељима преко
Дунава: “Дунавски венац”, “Борча”, “Овча”, “Котеж” и “Падинска Скела”.

Делатност Библиотеке “Милутин Бојић” је одређена Законом о библиотечкој
делатности, Стандардима за рад јавних библиотека, Планом и програмом рада за 2014.
годину, као и одлукама Управног одбора.

Од бројних активности и пројеката које су се одвијале у првом полугодишту
2014.године издвајамо:

- 19. маја 2014. је обележен Дан библиотеке, доделом награде „Милутин Бојић“ за
најбољу поезију младих песника

- Фонд антикварне, старе и ретке књиге приновљује се одабраним библиофилским
примерцима, до којих долазимо преко поклона чланова, који су расположени да библиотеци
поклоне примерке из својих личних библиотека Библиотека је аплицирала код Скупштине
града и добила средства за набавку скенера за пројекат Библиотеке који се односи на
дигитализацију и скенирање старих и вредних часописа и књига.

- пружена је помоћ Библиотеци у Обреновцу, након трагичних поплава, тако што је у
библиотеци у Овчи, до санирања Обреновачке библиотеке,одложен један део њиховог
књижног фонда
- организоване су бројне акције са циљем повећања броја чланова и пружања олакшица

корисницима библиотеке
- одобрен је упис самохраних родитеља и незапослених лица по умањеној цени чланарине

- акција “Пет књига на поклон” је изазвала велики интерес новоуписаних чланова,
посебно студената књижевности, који су на тај начин дошли до потребних наслова за своје
студирање

- редизајнирани веб сајт Библиотеке је оцењен високом оценом од стране посетилаца
странице, а често ажурирање је допринело да се активност у библиотеци повећа и квалитетно
побољша. Највише прегледа имају рубрике “Препорука за читање”, коју уређују
библиотекари и “Из света књиге”, са освртом на нове наслове издавачких кућа, као и видео
записи са културних вечери.

- упоредо са веб сајтом, интензивирана је активност на Фејсбук страници, која доприноси
активнијој комуникацији са корисницима

- отворен је посебан YouTube канал Библиотеке, на који се постављају снимци са свих
догађаја у оквиру културно-уметничког програма „Слободно код Бојића“

- уведена је пракса слања обавештења (newsletters) нашим члановима и медијским кућама
- покренут је Први on line курс креативног писања у Србији, који води Виолета Вучевић,

професор књижевности
- сви корисници услуга Библиотеке „Милутин Бојић“ од имају могућност да у нашем

Матичном одељењу фотокопирају или скенирају.

- У првих шест месеци текуће године у Библиотеку “Милутин Бојић” је уписано
7.688, а 343 члана других библиотека са територије града је користило услуге
библиотеке

- Број посета је 35.713
- Број издатих библиотечких јединица 90.161
- Број приновљених и обрађених књига, закључно са 30.06.2013. је 2.012

- Број изведених културно-образовних програма у првом полугодишту 2014. је 180.
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2. ИЗВЕШТАЈИ ПО ОБЛАСТИМА

2.1 ПРОЈЕКТИ И АКЦИЈЕ

Дан библиотеке (19. мај) установљен је у част дана рођења (19. мај 1892.) великог
српског песника Милутина Бојића, чије име са поносом носимо. За свог прерано угашеног
живота, Милутин Бојић је оставио неизбрисив траг у српској књижевности не само чувеном
поемом „Плава гробница“ већ и бројним другим песмама, прозним делима, драмама и
позоришним критикама.
Поезија студенткиње из Чачка Милице Милосављевић, по једногласној оцени стручног
жирија, проглашена је најбољом међу 33 пристигла рада на конкурс који је Библиотека
„Милутин Бојић“ установила уз подршку Министарства културе Републике Србије. Право
учешћа на конкурсу су имали млади песници до 35 година који досад нису објавили
самосталну песничку збирку,
На скромној свечаности, којом је уједно обележен и Дан библиотеке, као и дан рођења
Милутина Бојића, награду Милици Милосављевић , уручио је новинар Мирко Бојић,
синовац прерано преминулог српског песника.
Публика, која је у великом броју дошла у библиотеку, најпре је чула неколико песама из
победничког циклуса у веома надахнутој интерпретацији саме победнице. Ништа мање
надахнуто, потом је одлуку жирија образложио и његов председник, угледни књижевни
критичар Милета Аћимовић Ивков. За њега, као и за преостала два члана жирија (есејисту и
критичара Слађану Илић и песника Дарка Даничића), Миличина поезија се издвојила својом
аутентичношћу, наводећи да је у најужој конкуренцији било и стваралаштво младе
песникиње из Београда Јане Алексић.

● Од почетка 2013. године, сваки члан Библиотеке, уколико жели, добија и чланску
карту Клуба читалаца Библиотеке "Милутин Бојић", с којом може да оствари
попусте при куповини књига код десетак издавача - партнера наше библиотеке.
Поред тога, ту су и велики попусти на коришћење базена Ташмајдан, карте за
позориште Атеље 212, попуст на програме фитнес клуба "Аванти", попусти за упис у
школу страних језика, код офтамолошких кућа...

● Осим културно-уметничког програма ,,Слободно код Бојића“, у просторијама
Матичног одељења одржава се Радионица креативног писања, коју води Виолета
Вучетић, професор књижевности и Трибина за медије и културу ,,Чајанка у 7“ коју
води Карло Астрахан, књижевник.

● У жељи да се унапреди рад библиотеке, направљен је идејни пројекат - решење за
(пре)уређење дворишта библиотеке у Илије Гарашанина 5. Будући изглед прве летње
читаонице у Београду осмислила је Драгана Туцовић-Баранац, пејсажни архитекта.
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 Библиотека "Милутин Бојић" формирала је Фонд старе, ретке и антикварне књиге,
који се налази у Матичном одељењу. У фонду се налазе вредне књиге из 19. века, као
и оне објављене током Првог и Другог светског рата и имају статус ретких књига.
Наравно, ту су и други вредни наслови, углавном штампаних до 50-тих година 20.
века.
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Посебно истичемо збирку из едиције Коло "Српске књижевне задруге", у којој су
сабрана издања од првог броја из 1892. до наслова из 1967. године. Тренутно је попуњено
око две трећине фонда СКЗ.

- Библитека је отворена и активна у сарадњи и заједничком деловању са свим релеватним
градским, културним и образовним установама, како на територији општине Палилула, тако
и у Граду.

● Библиотека је остварила веома успешну сарадњу са Управним и Извршним органима
Градске општине Палилула

● Колективно су уписана сва предшколска деца из свих вртића на општини Палилула,
као и сви ученици првих разреда основних школа са територије општине. Приликом
уписа у Библиотеку и доделе чланских карата, на свим огранцима су организоване
колективне посете и деца су упозната са локацијом Библиотеке и начином
позајмљивања сликовница и књига.

● Настављена је и успешна сарадња са Високом текстилном школом, чији су студенти
чланови Библиотеке.

● У огранку “Котеж” се реализује пројекат «Радионица за децу са посебним потребама»,
коју води Љиљана Милошевић-Томашев и дефектолози Друштва за децу општине
Палилула. Ова Радионица окупља децу са посебним потребама и кроз осмишљене
садржаје и специфичне облике рада омогућава деци да се изразе на њима својствен
начин. Пројекат омогућава социјализацију и едукацију деце, а њено дугогодишње
трајање најбољи је показатељ квалитета.

● Библиотека је изашла у сусрет двема категоријама наших суграђана- незапосленим
особама и самохраним родитељима, који имају могућност да се упишу по нижој
уписној цени. Осим овим категоријама, омогућен је бесплатан упис свих беба рођених
у овој години, као симболичан гест промовисања библиотеке, под називом „Читам од
првог дана“. Попуст приликом учлањења у библиотеку имају и старији суграђани,
захваљујући акцији „65+“, као и сва колективна учлањења.

2.2 РЕВИЗИЈА КЊИЖНОГ ФОНДА БИБЛИОТЕКЕ

У складу са законском обавезом да на сваке 4 године радимо ревизију књижног фонда,
01.10.2013. је одлуком в.д. директора Јовице Кртинића, започет рад, прво на огранку
„Ново насеље“ а касније, током 2014. И на другим огранцима.

Комисија, која је формирана од стране директора је састављена од 3 стална члана и
чине је:

1. Наташа Јокановић, библиотекар, председник
2. Сузана Вучевић, књижничар, члан
3. Нада Комазец, књижничар, члан

До јуна 2014. године, ревизија је урађена на следећим огранцима: Ново насеље,
Хаџипоповац, Пера Ћетковић, Борча, Котеж, Падинска скела, Стара Карабурма и Дунавски
венац. Остаје да до краја 2014. буде урађена ревизија у Матичном одељењу и Овчи.

По завршетку ревизије књижног фонда на нивои Библиотеке „Милутин Бојић“,
Управном одбору ће бити презентовани записници са свих огранака.
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2.3 КОРИШЋЕЊЕ БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ

Огранак Број корисника Број посета Број издатих књига
Матично одељење 1.846 9.137 21.908
Хаџипоповац 528 2.125 5.022
Стара Карабурма 437 1.352 3.919
Ново насеље 639 3.706 13.343
Пера Ћетковић 1.052 5.441 11.347
Дунавски венац 165 1.781 4.467
Котеж 515 1.162 4.593
Борча 1.803 4.835 10.958
Падинска скела 564 2.155 6.914
Овча 139 2.667 4.990
УКУПНО 7.688 34.361 87.461
Чланови других библиотека 343 1.352 2.700

Укупно пружених услуга 8.031 35.713 90.161

Анализирајући структуру чланова констатујемо да је највише уписаних предшколаца
и ученика основне школе. Осим деце, највећу посећеност остварују запослене жене и
пензионери (оба пола). Већа посећеност дечје и омладинске популације је евидентирана на
огранцима на Карабурми и у насељима Борча, Падинска Скела, Котеж и Овча, што су и
очекивани подаци јер школска деца гравитирају ка најближим огранцима својим кућама и
школама. Највише одраслих чланова (студената, запослених и пензионера), а у односу на
укупан број чланова, има Матично одељење. .

2.4 НАБАВКА КЊИГА

Врста набавке
Откуп Скупштине града 40
Откуп Министарства културе 1.735
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Поклон књиге 229
Наменска куповина 8
Укупно 2.012

Стручна комисија која је вршила одабир нових наслова, са списка које је понудило
Министарство културе Републике Србије, се у свом раду руководила следећим
критеријумима:

1. Према стандардима за јавне библиотеке, књижни фонд треба да се састоји од 50%
белетристике, 25 % књижевности за децу и 25% стручне литературе, што је и поштовано
приликом избора наслова

2. Потребама и захтевима корисника за актуелним насловима
3. Набавка референтне литературе (енциклопедија, монографија, капиталних издања) која

обогаћује књижни фонд провереним културним и научним издањима
4. Усаглашавање избора наслова са базом Библиотеке града Београда, са којом смо

повезани и преко које преузимамо записе и вршимо електронску обраду сваке књиге.

2.5 ОБРАДА БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ

Огранак Електронски обрађено закључно са
30.06.2014.

Матично одељење 345
Хаџипоповац 139
Стара Карабурма 50
Ново насеље 51
Пере Ћетковић 90
Дунавски венац 50
Котеж 41
Борча 251
Падинска Скела 50
Овча 51
УКУПНО 1.118

2.6 ИЗВЕШТАЈ О НАЈЧИТАНИЈИМ КЊИГАМА

На основу података сакупљених из Матичног одељења и 9 огранака Библиотеке,
формирана је листа најчитанијих наслова домаћих аутора у првом полугодишту 2014. године

Најчитаније књиге домаћих аутора Најчитаније књиге страних аутора
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1. Таи, Горан Гоцић
2. Велики рат, Александар Гаталица
3. Капија Балкана. Светлана Велмар

Јанковић
4. Блиставо и страшно, 2.део, Беким Фехмиу
5. Сто јада, Емир Кустурица

1. Слепило, Жозе Сарамаго
2. А планине одјекнуше, Х. Хосеини
3. Игра престола, Џ. Мартин
4. Инферно, Ден Браун
5. Зов анђела, Гијом Мисо

Од стручне литературе највише се позајмљују наслови из области психологије, историје,
мемоарска грађа, биографије, књижевна критика и наслови из информационо-
комуникационих система.

Фонд стручне литературе углавном задовољава потребе корисника, како по актуелним
насловима, тако и по броју примерака.

2.7 КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНА ДЕЛАТНОСТ

Библиотека традиционално има развијену мрежу културно-образовне делатности, која
се базира на програмима и посебним програмским облицима, најчешће у виду креативних
радионица и колективних посета деце предшколског и школског узраста. Концепт
програмске активности је осмишљен тако да све узрасне категорије пронађу за себе
едукативне и занимљиве садржаје.

● ПРОГРАМ КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ “СЛОБОДНО КОД БОЈИЋА”

Програми у Матичном одељењу

1. 24. јануар
У оквиру програма културе и уметности „Слободно код Бојића“ представљена је нова
књига песама „С друге стране тишине" песника Дарка Даничића. Поред аутора, о
књизи је говорио Милета Аћимовић Ивков књижевни критичар.

2. 30. јануар
У оквиру програма културе и уметности „Слободно код Бојића" одржано je вече
поезије Дарка Хабазина „Записи шестарења"
Гости вечери:
Стојан Ратковић - песник
Мирослав Ћосовић - сатиричар
Мирјана Маринковић - вокал
Карло Астрахан - водитељ, модератор

3. 4. фебруар
У оквиру програма културе и уметности „Слободно код Бојића" одржано је вече
поезије Радмиле Станковић.
Учесници:
Радмила Станковић - аутор
Стеван Крстец Старчински - Креативна радионица "Балкан"
Карло Астрахан - модератор.
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4. 13. фебруар
У оквиру програма културе и уметности „Слободно код Бојића" одржана је трибина
„Темељи српске револуције", којом наша библиотека обележава "Дан државности -
Сретење". Ова трибина означила је и почетак наше сарадње младим људима
окупљеним у Српском академском кругу, чији су чланови Петар Ристановић и Милан
Крстић ове вечери били говорници.

5. 20. фебруар
У оквиру програма културе и уметности „Слободно код Бојића" представљена је
књига „Историја Медојевића", аутора Бранка Новакова Медојевића. Програм је
реализован у сарадњи са Друштвом српских родословаца „Порекло" из Београда.
Поред аутора Бранка Новакова Медојевића, о књизи је говорио и Јовица Кртинић,
председник Друштва српских родословаца „Порекло" и уредник портала "Порекло".

6. 28. фебруар
У оквиру програма културе и уметности „Слободно код Бојића" одржано је вече
поезије Илинке Вуковић.
Учесници: Тодор Бјелкић, Радмила Арамбашић и Радомир Мићуновић, књижевници.

7. 6. март
У оквиру програма културе и уметности "Слободно код Бојића" приређено је вече
посвећено преминулој др Вери Јанићијевић, дугогодишњем сараднику наше
библиотеке.
Говорили:
др Миодраг Вуковић, Драгомир Џамбић и Лаза Лазић.

8. 13. март
У оквиру програма културе и уметности „Слободно код Бојића", гостовао је Српски
академски круг. О теми вечери - „Ђачки батаљон - 1.300 каплара", говорили су
Немања Девић и докторант Факултета политичких наука Александар Ђокић.

9. 20. март
У оквиру програма културе и уметности "Слободно код Бојића" у организацији
Друштва српских родословаца "Порекло", у Матичном одељењу, одржано je
представљање књиге
"Борина - прошлост и порекло становништва", аутора Небојше Мићића.
Књига се састоји од неколико разнородних поглавља, а у једном од њих су објављени
детаљни преводи турских дефтера из 1528, 1548. и 1604. године за нахију Бохорину.
Преводе је урадио историчар Александар Јаковљевић, стручњак за читање
османлијских докумената.

10. 27. март
У оквиру програма културе и уметности "Слободно код Бојића“ представљена књига
"Деведесете у крају" Јоване Ристић.
Прва промоција заказана је у библиотеци „Милутин Бојић”, и намењена је ученицима
Пете гимназије. Књигу ће им, поред ауторке, приближити и њихов професор Растко
Јевтовић, као и полазници Радионице креативног писања Дуња Петковић и Дејан
Каназир.

11. 28. март
У Матичном одељењу Библиотеке „Милутин Бојић", приређена је прва ЧАЈАНКА У
СЕДАМ КОД БОЈИЋА с темом „Медији и књижевност".
Говорили:
писци Ненад Плавшић и Данијела Станковић,
Миодраг Јакшић, издавач, и
Лара Голубовић и Сунчица Јерговић, новинари
Модератор Карло Астрахан

12. 3. април
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Друштво српских родословаца „Порекло" организовало је представљање књиге
„Сеобе кроз ужички округ у 19. веку", аутора Пера Пећинара. Реч је о књизи из два
дела, која је плод вишедеценијског истраживања базираног искључиво на архивској
грађи, што овом делу даје специфичну тежину.
Поред аутора, о књизи су говорили
Љубомир Поповић, некадашњи директор Архива Србије, Ђорђе Пилчевић, рецензент
књиге и
Јовица Кртинић „Порекло".

13. 4. април
У Матичном одељењу Библиотеке одржана је ЧАЈАНКА У 7 КОД БОЈИЋА -- Медији
и књижевност -- епизода 2
Говорили:
Братислав Пејовић, новинар,
Предраг Патијаревић, писац,
Сунчица Јерговоић, ТВ аутор,
Стеван Крстеч Старчински, издавач.
У склопу чајанке одржано је представљање књиге песама Предрага Патијаревића
"Мале истине лажљивог дечака".
Уредник трибине: Карло Астрахан

14. 10. април
У оквиру програма културе и уметности „Слободно код Бојића" представљена је
књига професора Растка Јефтовића „Тајна кућа".
Учествовали:
у улози рецензента мр Василије Домазет, бизнисмен,
у улози читача Ана Сакић, глумица, и Тијана Кондић,
у улози тумача Јована Ристић, издавач и књижевник.
Музички прилог Тамара Јовановић и Лука Дубајић,
ликовни прилог Горан Остојић Вид.

15. 17. април
Одржана је трибина „Косово - између мита и стварности", у организацији Српског
академског круга.
Говорили су:
Петар Ристановић, докторант на одељењу за историју на Филозофском факултету
Стефан Сурлић, докторанд на Факултету политичких наука

16. 23. април
Поводом 23. априла, Светског дана књиге, у матичном одељењу Библиотеке
„Милутин Бојић" одржано је предавање „Шекспиру у част". Предавање је одржала
Петра Бјелица, која је звање мастера на Филолошком факултету стекла радом о
Шекспировом Хамлету. Овим предавањем Библиотека жели да обележи 450 година од
рођења великог писца. У музичком делу програма учествује Андрија Сагић, вођа
ансамбла "Ludus Musicus", који нас је упознао са музиком Шекспирог позоришта.

17. 24. априла одржана је промоција 77 и 78. књиге хумористе
Мирослава Михајловића - Бата Јање.
Гост вечери био је Миливоје Јозић - афористичар.

18. 8. мај 2014.
Трибина Српског академског круга „Дан победе над фашизмом - Ревизија историје“.
Говоре Немања Девић и Вукашин Неимаревић

19. 9. мај
Чајанка у 7 код Бојића – Медији и књижевност – Говорили су Војислав Радојковић,
писац, Верица Давид Секирарски, издавач, Милица Ракићевић, писац, Братислав
Пејовић, новинар, Зоран Васић, новинар РТС, Миленко Милошевић, писац

20. 13. мај
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ИК "Магелан прес" приредила представљање књиге Бошка Протића "Лептир на
бајонету Јеротија Павловића". Прича о доживљајима српског војника Јеротија
Павловића у Првом светском рату. Говорио је аутор, уредник „Магелана“ Милан
Тодоровић и књижевни критичар Јован Пејчић.

21. 14. мај
Представљене књиге песама Маје Станковић – „Будне успомене“

22. 15. мај
Упознавање са „Рукописом Војнич“. Водич кроз рукопис: Андрија Сагић

23. 19. мај
Свечана додела награде „Милутин Бојић“

24. 23. мај
Концерт групе „Палилулски бисери“ – вече народне и староградске музике

25. 29. мај
Представљена књиге Бобана Чворовића „Уметников разговор са душом“. С писцем
разговарао Растко Јевтовић, проф. Гост Горан Митровић, редитељ

26. 30. мај
„Медији и књижевност“. Гости: Влада Јанковић Џет, новинар и писац, Владислава
Војиновић, писац, Андрија Сагић, филозоф, Светлана Панић, писац, и издавачка кућа
„Еврођунти“
Уредник трибине Карло Астрахан

27. 03. јун
Представљена књига Томислава Крсмановића „Сага о ...ићима“ – Завера Југославије
против Југославије. Говорили су проф. др Мила Алечковић, Маринко Арсић Ивков,
Златоје Мартинов, др Милан Младеновић, Слободан Јарчевић

28. 06. јун
„Медији и књижевност“. Гости: Бранислав Јанковић, новинар и писац, Гордана
Симеуновић, песник, Дарко Тушевљаковић, писац, и Никола Петаковић, главни
уредник издавачке куће "Чаробна књига". Уредник трибине Карло Астрахан

29. 10. јун
Вече са Бата Јањом – Стара Србија кроз вицеве Лесковца и Власотинца.
Гости: Бора Илић, Мирослав Ћосовић и Миливоје Јозић

30. 12. јун
Од 19 сати – Марија Савин - „Куба – тиркиз Кариба“, предавање с видео-
презентацијом

31. 18. јуна
Представљена књига „Свест и мистика“, „Мистика архејског доба“ и „Мистика новога
доба“, аутора др Миодрага Вуковића.
Говорили су др Миодраг Вуковић, аутор, и Драгомир Џамбић, издавач

32. 19. јуна
Организовано музичко вече „Песме наше младости“. Гости су били Света Вуковић,
новинар и текстописац бројних хитова дечје и забавне музике (Поздравите мога тату,
Слон лепотан Дондолан, Најлепша је земља моја, Љубав је само реч, Одисеја,
Маестро и виолина...), те Зоран Рамбосек, извођач Вуковићевих песама али и бројних
других аутора (Љубивоја Ршумовића, Добрице Ерића). Између осталих чувених
песама, Рамбосек је певао Бабарогу, Прича о вуку и овци итд.

33. 20. јун
Чајанка у 7 код Бојића - Медији и књижевност - Гости: Мирјана Стакић, писац и
професор на Филолошком факултету, Зоран Васић, новинар, издавачка кућа „Свети
Сава“. Уредник трибине: Карло Астрахан

34. 26. јун
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Од 19 сати – Слободно код Бојића – Представљање идејног решења уређења летње
читаонице код Бојића, говорила је аутор Драгана Туцовић-Баранац, пејзажни
архитекта

35. 27. јун
Чајанка у 7 код Бојића - Медији и књижевност, гости: уредник у издавачкој кући
"ПортаЛибрис" Јована Ристић, Ђорђе Бајић, писац, Живојин Ћелић, академски сликар
и песник

● РАДИОНИЦА КРЕАТИВНОГ ПИСАЊА

Као и претходних година, и у 2014. години, Библиотека је усмерила своју
активност посебно на рад са средњошколцима. Према подацима истраживања код нас и у
свету(извор - стручни библиотечки часописи) управо деца узраста од 13 - 18 година најмање
користе услуге библиотека. Културни и друштвени миље у коме деца данас одрастају се и
садржајно и формално променио, те је задатак сваке библиотеке, па тако и наше, да изнађе
моделе и облике рада којима би могла да привуче ове младе кориснике, а да одговори на
њихове потребе и захтеве. Тај модел смо препознали у Радионици за креативно писање.

Радионицу креативног писања води Виолета Вучетић, професор књижевности и
намењена је средњошколцима. Окупља 12 полазника који кроз литерарне активности
обогаћују свој читалачки интерес и књижевни таленат. Радионица се редовно медијски
презентује преко друштвених мрежа и на тај начин, а у складу са захтевима младих,
остварује комуникацију са другим љубитељима писане речи и креативног израза. Осим
окупљања у просторијама Библиотеке, курс креативног писања је могуће пратити и преко
оn/line радионице, чији је администратор такође Виолета Вучетић.

● КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ ЗА ДЕЦУ

На свим нашим огранцима су организоване креативне радионице намењене
предшколској и основно школској деци, које се одржавају једном седмично током читаве
године. У пријатној атмосфери огранака, на Карабурми и територији преко Дунава (Борча,
Котеж, Падонска Скела), деца разлитог узраста имају прилике да у блиском окружењу
стекну нова сазнања и прошире своја интересовања. Радионице воде запослени, библиотечки
радници, који осмишљавају и реализују радионице кроз разне облике и методе рада и
коришћење интернета.

Огранци:

1. Огранак „Хаџипоповац“
Назив радионице: „Унуци и баке и деке у свету компјутера“ – 10 радионица
Књижевно вече „Приче једног каплара“ Бранислав Нушић
Колективне посете деце – 5

2 Огранак „ Пера Ћетковић“
Назив радионице: „ Играмо се словима, играмо се речима“ – 10 радионица
Колективне посете деце – 5

3 Огранак „Ново насеље“
Назив радионице „ Београд у нама, ми у Београду“ – 10 радионица
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Колективне посете деце – 5

4 Огранак „Борча“
Назив радионице: „Рециклажа је креативна“ – 10 радионица
Гостовање Универзитетске библиотеке „С. Марковић“ – Нови начини он лајн образовања
Колективне посете деце - 5

5 Огранак „Овча“ – 13 радионица различитог садржаја и тематике
Колективне посете деце – 5

6. Огранак „Котеж“
Назив радионице: Рад са децом са посебним потребама – 20 радионица

7. Огранак „Падинска скела“, Тржни центар бб
Назив радионице: „Ја сам дете и имам право да...“ – 10 радионица

8. Огранак „Стара Карабурма“
Почетни курс турског језика – 16 часова

Укупно 180 програмских активности.

О свим програмима, посетиоци се информисали на сајту библиотеке. Програми су
бесплатни и намељени како грађанима Палилуле, тако и свим заинтересовапрограма као и
броју реализованих извођења.

Посећеност програма потврђује и квалитетан садржај истих (просечна посећеност
програма у оквиру програма “Слободно код Бојића - 35, Креативног писања 10, радионица на
огранцима Библиотеке 10).

2.8 МЕДИЈСКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА БИБЛИОТЕКЕ

Библиотека „Милутин Бојић“ користи све облике медијске презентације, у складу са
финансијским и кадровским могућностима. Website пружа свим посетиоцима комплетан
увид у рад и активности библиотеке. Интернет претрагом сви заинтересовани могу лако да
дођу до потребних информација – о књижном фонду преко БИСИС претраживача,
програмима у Библиотеци преко редовних и благовремених најава, као и вести о поклон
књигама, препорукама за читање, пријатељима Библиотеке, погодностима приликом уписа,
извештај о раду и много тога другог. Евидентан је помак у квалитетнијој комуникацији са
корисницима библиотечких услуга који је резултат много прегледнијег и функционалнијег
изгледа веб сајта.

Линкови на сајту библиотеке упућују на сајтове града Београда, сајт општине
Палилула, сајт Канцеларије за младе, преко 10 најпознатијих издавачких кућа, позоришних
кућа, туристичких агенција, спорског центра ТАШ и других привредних субјеката, које дају
попуст на своје услуге члановима Библиотеке.

Од 2011. је активирана Facebook страница Библиотеке, у оквиру ове друштвене мреже,
и представља важан фактор размене информација и данашњем времену примерене
комуникације и презентације. Осим ове друштвене мреже сви културно уметнички програми
из циклуса ,,Слободно код Бојића“ и ,, Чајанка у 7“ снимају се и постављају на YouTube
каналу Библиотеке.
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У Културном водичу кроз Београд, у дневном листу „Политика“, сваке суботе се
објављује најава програма и посебних програмских облика који се одвијају у Библиотеци.

Чланци о библиотеци се периодично објављују у информатору „Палилула“.
Библиотеке објављивале су сви штампани медији (Политика, Блиц, Курир, Новости...).
На простору испред улаза у Библиотеку, у улици Илије Гарашанина 5, постављена је

огласна витрина са најавама дешавања. Ефекти постављања витрине су били одмах видљиви
и резултирали су повећаним учлањењем у библиотеку, јер су одобрени попусти и
повољности уписа за многе категорије корисника постале видљиве великом броју
пролазника.

У односу на досадашњу праксу, урађен је квалитативни искорак који се тиче интернет и
електронске презентације и то кроз YouTube канал Библиотеке и newsletters. Присуство
библиотеке у дигиталном свету постало је очигледније, а комуникација са корисницима
којима су ови медији ближи много квалитетнија и ефикаснија.

3. РАД ОРГАНА УПРАВЉАЊА
– УПРАВНИ И НАДЗОРНИ ОДБОР

У првом полугодишту 2014. Управни одбор је имао 3 седнице, а Надзорни једну:
3. седница УО одржана је 17.01.2014. године, са следећим Дневним редом:

1.Разматрање и усвајање Плана и програма рада Библиотеке „Милутин Бојић“ за
период јануар-март 2014. године;

2.Разматрање и усвајање Плана расхода и издатака са Планом набавки Библиотеке
„Милутин Бојић“ за период јануар-март 2014. године;

4. седница Управног одбора је одржана 24.02.2014, са следећим Дневним редом:
1.Разматрање и усвајање Записника са друге седице Управног одбора одржане 06.12.2013.
године;

2.Разматрање и усвајање Записника са треће седнице Управног одбора одржане 17.01.
2014. године;

3.Разматрање и усвајање Извештаја о раду Библиотеке за 2013. годину;
4.Разматрање и усвајање комисије о редовном годишњем попису имовине и обавеза са
стањем на дан 31.12.2013. године;

5.Разматрање и усвајање комисије Финансијског извештаја – Завршног рачуна
Библиотеке „Милутин Бојић“ за 2013. годину

6.Усвајање финансијског плана и програма за јануар – јун 2014. године (други квартал).

5. седница Управног одбора је одржана 02.04.2014. са следећим Дневним редом:
1.Разматрање и усвајање Записника са четврте седице Управног одбора одржане
24.02.2014. године;

2.Разматрање и усвајање Плана и програма Библиотеке „Милутин Бојић“ за период
јануар-јун 2014. године;

3.Разматрање и усвајање Пословника о раду Управног одбора Библиотеке „Милутин
Бојић“;

4.Разматрање и усвајање Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке
Библиотеке „Милутин Бојић“;

5.Разматрање и усвајање Правилника о канцеларијском и архивском пословању
Библиотеке „Милутин Бојић“;

6.Разматрање и усвајање Правилника о правилима понашања и дисциплини запослених у
Библиотеци „Милутин Бојић“;

7.Разматрање и усвајање Правилника о превенцији и заштити од злостављања на раду у
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Библиотеци „Милутин Бојић“;

2. седница Надзорног одбора је одржана 24.02.2014. са следећим Дневним редом:
1.Разматрање и усвајање Записника са прве конституитивне седнице УО и НО одржане
11.09.2103.године;

2.Разматрање и усвајање Извештаја о раду Библиотеке ,, Милутин Бојић,, за 2013. годину;
3.Разматрање и усвајање Финансијског извештаја – завршног рачуна
Библиотеке ,,Милутин Бојић,, за 2013. годину

Осврт на рад Управног и Надзорног одбора

Делатност Управног и Надзорног одбора изузетно је значајна за рад Библиотеке
«Милутин Бојић». Конструктивним саветима, одлукама, предлозима и одређивањем
смерница деловања и рада Установе, као и контролисањем стручног рада и финансијског
пословања, одбори су дали значајан допринос побољшању рада и јавности њеног деловања.

Чланови Управног и Надзорног одбора су позитивно оценили рад Библиотеке,
што се детаљније може видети у записницима са седница. Стратешка оријентација
Библиотеке «М.Бојић» ка повећању броја чланова, броја позајмица библиотечке грађе,
увећању књижног фонда и позиционирање Библиотеке као културног, информационог и
образовног центра општине Палилула је према оцени одбора дала очекиване и планиране
резултате.

У данашње време, када су квалитетне културне, уметничке и образовне
вредности добрим делом девалвиране, Библиотека се труди да очува онај културни и
интелектуални ниво који представља темељ научне и културне мисли савременог света.


