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1.УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
1. Током 2009.године Управни и Надзорни одбор је имао 5 седница.
1.седница је одржана 26.01.2009.са следећим дневним редом:
- Разматрање и усвакање Записника са седнице УО одржане
29.09.2008.
- Разматрање и усвајање Извештаја о раду Библиотеке «М.Бојић» у
2008. години
- Разматрање и усвајање Извештаја о раду Управног и Надзорног
одбора Библиотеке у 2008. години
- Разматрање и усвајање Извештаја Комисије за редовни годишњи
попис имовине и бавеза Библиотеке «Милутин Бојић» са стањем на дан 31.12.2008.
2.седница је одржана 26.02.2009. са следечим дневним редом
-

Разматрање и усвајање Записника са претходне седнице
Разматрање и усвајање финансијског извештаја – Завршног
рачуна Библиотеке «Милутин Бојић» за 2008. годину
Разматрање и усвајање плана прихода и расхода сопствених
средстава Библиотеке за 2009. годину
Разматрање и усвајање Записника о ревизији књижног фонда на
локацијама Овча, Матично одељење –Илије Гарашанина 5, и
огранак «Пера Ћетковић»

3.седница је одржана 01.06.2009. са следећим дневним редом
-

Разматрање и усвајање Записника са Седнице Управног и
Надзорног одбора одржане 26.02.2009.
Разматрање и усвајање Извештаја о раду Библиотеке «Милутин
Бојић» уа прва три месеца у 2009.
Разматрање и усвајање записника о ревизији књижног фонда на
огранцима «Дунавски венац» и «Котеж»

4. седница је одржана 24.07.2009. са следећим дневним редом
-

Разматрање и усвајање Записника са седнице Управног одбора
одржане 01.06.2009.
Информација о именовању вршиоца дужности директора
Библиотеке «Милутин Бојић»
Извештај о раду Библиотеке у првих шест месеци 2009.
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5.седница Управног одбора је одржана 09.10.2009. са следећим
дневним редом
- Разматрање и усвајање Записника са претходне седнице
- Разматрање и усвајање Плана и програма рада Библиотеке
«Милутин Бојић» за 2010.
- Извештај о раду Библиотеке за период 01.01.-30-09.2009.
- Разматрање и усвајање Записника о ревизији књижног фонда на
огранку «Стара Карабурма»
- Молба директора Гимназије из Гњилана, са седиштем у Шилову

2. Досадашња директорка госпођа Јасмина Нинков је Одлуком
Министарства за културу Републике Србије и Градског Секретаријата
поставњена на нову функцију – директора Библиотеке града Београда, а
на место вршиоца дужности Библиотеке «Милутин Бојић», Скупштина
града је решењем бр.112-513/09-Ц поставила господина Миру
Максимовића, дипл. социолога.
3. 17.07.2009. је извршена примопредаја дужности у присуству
представника Секретаријата за културу Александра Пековића, заменика
Секретара, Љиљане Прокић, помоћника Секретара и Милене Николић,
помоћника Секретара.
4. Решењем Секретаријата за културу директор Миро Максимовић је
постао и званично директор ове установе.
5. У почетној фази упознавања са радом Библиотеке, директор је обавио
више стручних консултација са библиотечким радницима, како би стекао
глобалну слику досадашњег рада, успеха али и потешкоћа.На тај начин
се формира нова визија библиотеке, која наставља са проверено добрим
садржајима и активностима а жели и да новим пројектима допринесе
квалитетнијем раду.Неке од тих новина су повећање посебних
програмских облика рада на свим огранцима.
6. Досадашња директорка Јасмина Нинков је уложила велику енергију и
труд да грађевински адаптира, реновира или подигне и нове
огранке.Тако је реновирано 10 огранака и тиме су створени најбољи
могући услови да Библиотека у новим, савременим просторима обавља
делатности у складу са Законом о библиотечкој делатности.Осим тога,
досадашња директорка Нинков је учинила много на представљању
Библиотеке «М.Бојић» у свету и региону.
7. У октобру месецу 2009. је почео са радом огранак «Стара Карабурма»,
Вишњичка 50, након реновирања и обављене ревизије књижног фонда.
8. Доласком новог директора, као што је напред наведено, настављено је са
унапређивањем рада : повећан је број посебних програмских облика рада
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и то на свим огранцима, дизајниране су нове чланске карте Библиотеке, web
site ће променити изглед, осмишљена је стратегија праћења потреба наших
корисника кроз разне анкете и аналитичке студије, реновирана је и чајна
кухиња у просторијама Матичног одељења, Илије Гарашанина 5 и урађене
све потребне радње да би безбедоносни систем зашите од пожара у
просторијама Библиотеке био на највишем могућем нивоу, што је
предпостављало набавку нових противпожарних апарата, стрелица за излаз,
паник-лампи и сл.
9.Књижни фонд Библиотеке «Милутин Бојић» на дан 31.12.2009. је имао
119.517 монографских публикација, око 7.000 сликовница, 372 цд .Захваљујући
набавци од стране Скупштине града добијамо 52 часописа.
10.Током 2009. године, у Библиотеку се уписало 16.886 чланова, док је 1.845
чланова библиотека са територије града користило наше услуге.Број посета
Библиотеци је76.480, док је број издатих књига 165.127
11.Закључно са 31.12.2009. Одељење обраде и класификације књижног
фонда је физички и електронски обрадило 5.227 монографских
публикација.29.12.2009. Библиотека је у Одељењу обраде примила 1.712
публикација (1. и 2. део јесењег откупа Града).
12.Библиотека је током 2009. одржала 595 програмa и посебних
програмских облика и тиме испунила предвиђени план
13.Библиотека наставља успешну сарадњу са Вишом текстилном школом,
локалном самоуправом, Центром за трансфузију крви, културним установама на
Палилули као и са свим предшколским и школским установама .

Стратешка оријентација Библиотеке «Милутин Бојић» је повећање броја
чланова, броја позајмица библиотечке грађе и позиционирање Библиотеке као
културног, информационог, социјалног и образовног центра општине Палилула.
Библиотека у свом културно-образовно раду у циљу повећавања броја
чланова и повишења квалитета услуге корисника организује бројне програме и
посебне програмске облике, највећим делом посвећене деци, јер је то наша основна
циљна група коју треба неговати и мотивисати, као што се потпуно ангажујемо да
презентирамо за одраслу популацију корисника квалитетне књижевне, ликовне и
музичке садржаје
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2.ИЗВЕШТАЈИ ПО ОБЛАСТИМА
2.1 Коришћење библиотечке грађе
Огранак

Број чланова

Број посета

Матично
одељење
Пере Ћетковић
Стара
Карабурма
Ново насеље
Хаџипоповац
Борча
Котеж
Дунавски
венац
Падинска
скела
УКУПНО
Чланови
других
библиотека
УКУПНО

5.434

23.211

Број издатих
књига
59.993

1.656
1.171

9.748
3.764

19.735
11.980

1.562
1.194
1.750
1.403
1.210

9.686
5.179
10.114
3.611
2.761

20.105
7.954
18.656
9.044
6.045

1.506

8.406

11.615

16.886
1.845

76.480
1.845

165.127
3.690

18.731

78.325

168.817

Као што се из приказаних података може видети, а у поређењу са укупним
активним фондом библиотеке који је доступан корисницима, јасан је веома висок
ниво обрта фонда, који је 1.38 у односу на чланове библиотеке „Милутин Бојић“, а
чак 1.41 ако узмемо у обзир и чланове других општинских библиотека.
Током септембра, а по налогу Директора спроведена је анализа наслова који се
највише траже и ћитају.Анализа је показала да Библиотека не поседује довољан
број примерака и наслова који корисници траже.
Извештај о књигама чији наслови постоје у фонду али је број примерака недовољан
1.Халед Хосеини . ЛОВАЦ НА ЗМАЈЕВЕ
2.Халед Хосеини – ХИЉАДУ ЧУДЕСНИХ СУНАЦА
3.Стефани Мајер – сви наслови
4.Тони Парсонс – сви наслови
5.Ијан Макјуан – сви наслови
6.Борис Акуњин – АЗАЗЕЛ
7.Ронда Бери – ТАЈНА
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8.Мирјана Бобић Мојсиловић – сви наслови
9.Карлос Луис Сафон – СЕНКА ВЕТРОВА
Извештај о књигама које не постоје у фонду, а за њима постоји велико
интересовање
1.Паоло Коељо – ПОБЕДНИК ЈЕ САМ
2.Марија Јовановић – ДОВОЉАН ЈЕ РАЗЛОГ
3.Јустејн Гордер – ЗАМАК У ПИРИНЕЈИМА
4.Шери Џонс – МАЋ МЕДИНЕ
5.Инду Сундерсан – ЛЕПОТА НЕПОЗНАТОГ
6.Миле Кордић – САГА О ЈЕЛЕНИ
7.Марија Семјонова – ДИЈАМАНТИ ГОРЕ
Од стручне литературе у Матичном одељењу и на свим огранцима највише се
читају и траже наслови из области популарне психологије, уметности, друштвених
наука (социологије и политикологије).
Одређени раскорак између новог наслова и броја примерака онемогућава нас да
одмах пружимо тражену књигу кориснику, већ се она бар 10 дана чека.
И овом приликом указујемо на чињеницу да је и даље недовољан број примерака
лектире за основну и средњу школу.
2.2 Набавка књига и периодике
као и другим општинским библиотекама, набавка књига и остале библиотечке
грађе се обавља преко Откупа Скупштине града и Откупа Министарства за културу
Републике.Током 2009. године Библиотека «Милутин Бојић» је добила 6.939
публикација, од чега је 5.227 електронски и физички обрађено и дистрибуирано
огранцима у нашој мрежи а 1.712 библиотечких јединица је пристигло као 1. и 2.
део јесењег Откупа града и те књиге су у почетној физичкој обради (унос цене,
печатирање и одређивање сигнатуре).
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2.3 Обрада библиотечке грађе

Табеларни приказ обрађених књига за период 1.1-30.9.2009.
0

1

2

3

5

6

7

8д

8с

9

93

укупно

Матично
одељење

77

86

38

134

18

45

83

229

542

74

215

1541

П.Ћетко
вић

9

21

9

17

6

8

22

95

197

9

143

536

Карабур
ма

13

26

12

36

4

3

29

96

222

27

163

631

Ново
насеље

5

15

6

16

4

6

16

83

200

15

144

510

Хазипоп
овац

11

23

6

28

2

12

28

75

166

7

127

485

Падинск
а скела

4

18

9

16

5

7

13

66

157

14

102

411

Борча

11

13

7

37

2

10

24

86

122

11

189

512

Котеж

11

17

7

20

2

6

24

42

75

7

49

260

Дунавск
и венац

4

9

7

7

1

6

20

35

139

6

107

313

УКУПН
О

145

228

101

311

44

103

259

807

1820

170

1239

5227

Легенда
0 – општа група
1 – филозофија, психологија
2 – религија
3 – социологија
5 – природне науке
6 – технологија
7 – уметност
8д – домаћа књижевност
8с – страна књижевност
9 – уметност
93 – дечја књижевност

7/
Библиотечки фонд је 2009. године увећан за 604 сликовнице,85 стрипова и 372 цдова, што је такође, евидентирано и дистубуирано Матичном одељењу и огранцима.

Укупан библиотечки фонд по огранцима
Огранак
Матично одељење/01
Пере Ћетковић/02
Ново насеље/11
Стара Карабурма /04
Хаџипоповац/10
Борча/07
Падинска скела/05
Котеж/09
Дунавски венац/08
УКУПНО

Број монографских публикација
33.657
9.924
15.136
20.465
9.133
11.551
7.945
6.934
4.772
119.517

Сликовница : приближно 7.000
Стрипова : 95
ЦД-ова : 428
Депозит(пасиван фонд) : 6.081 књига – налази се просторијама Одељења обраде и
класификације књига, Салвадора Аљендеа 18, доступан по потреби библиотечким
радницима
Електронска обрада се врши у библиотечком програму БИСИС, који је под
ингеренцијом Стручне служне Библиотеке града Београда и са чијом базом смо
сервером повезани.Претраживање базе је омогућено преко нашег веб сајта.
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2.4 Културно – образовна делатност
ЛОКАЦИЈА ПРОГРАМ
Матично
одељење

Програм културе и
уметности
«ГОЗБА»,urednik Lidija
Bozic

ИЗВОЂЕЊЕ
Разговор о књизи «Експериментиум
хоминис»
Концерт-Ауторски пројекат Душана
Филимоновића
Предавање «О предрасудама»,проф.Нада
Благојевић,философ
Пројекција Филма «Тејк авеј шоу»
Предавање «Високо школство у
Византији»,проф.др Вера Јанићијевић
Вече музике за гитару
«Страх од добра и страх од зла код
Кјеркегора»,проф.Нада Благојевић
Приче о женама-«Пострушка»,аутор Весна
Дедић
«Темпорери сешн»,концерт
О предрасудама, предавач Нада Благојевић
«Шест старих стабала»,аутор Рајко Лазић
Основе византијске философије,Јован
Дамаскин,др Вера Јанићијевић
Концертна промоција албума
уживо,снимљено 23.10.2008. у Библиотеци
«Реприза репризе»,аутор Зоран Илић
«Јунгово разумевање времена»,мр Нада
Благојевић
«Фотије,Псел и Плитон»,др Вера
Јанићијевић
Концерт бенда «Бицикл»
Предавање «Свети Максим исповедник»,
проф.др Петар Јевремовић
Теорема слике-сликарски и песнички
контрапунк Александра Ђурића
Пад Арконе или сумрак словенског
паганизма-Растко и Звонко Костић
Трибина ЗЛО У НАМА И ОКО НАС –

БРОЈ
ИЗВОЂЕЊА
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

проф.др Вера Јанићијевић
Концерт бенда ОРАСИ
Промоција књиге «Разговор са Жигоном»,
Мара Кнежевић
Лирски акорди-сцена М.Црњански
Концерт бенда «Бицикл»
Промоција изд.куће ПЕШИЋ И СИНОВИ –
ОДИСЕЈА ЧОВКА СА ХЕЛМА,аутора
Драгана Гаковића
Вече музике за гитару – солиста Филип
Чала
Национално самоубиство, проф.Александар
Прозић
Трибина ЗЛО У НАМА И ОКО НАС, проф.
др Вера Јанићијевић, дипл.инг. Владимир
Шиљкут
Концерт Групе ОРАСИ
Концерт Класичне музике
Трибина ЗЛО У НАМА И ОКО НАС. Проф.
др Вера Јанићијевић
Новогодишњи концерт класичне музике
Књига Данка Стојића
Књига поезије Персиде Лакић Рузмарин
Енглески,грчки,немачки,шпански

Карабурма

Хаџипоповац

Промоција књиге
Промоција књиге
Курсеви страних језика
– Канцеларија за младе
општине Палилула
Мала зимска
етнолошла радионица
Радионица креативног
писања,Александра
Вићентијевић
Креативно писање за
средњошколце,Виолета
Вучетић,проф.
Креативна радионица
«Играмо се и учимо»
за предшколце
Курс грчког језика –
Канцеларија за младе
Мала зимска
етнолошла радионица
Радионица за децу
Колективне посете
првака и деце из
вртића
Радионица за децу

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
76
10
20
10
26
12

12
28
20
12

Ново насеље

Пере Ћетковић

Борча

Котеж
Падинска скела
Дунавски венац

нижег школског
ужраста СВЕСТ О
СЕБИ
Курсеви страних
језика- Канцеларија за
младе
Мала зимска
етнолошка радионица
Креативна радионица
за децу
Вече пријатеља
поезије М.Поповић
Креативна радионица
за школску децу
ЧАРОЛИЈА РЕЧИ
Колективне посете
првака и деце из
вртића
Радионица за децу
СВЕТ ОКО МЕНЕ
Колективне посете
првака и деце из
вртића
Ликовна изложба
ТАРСКИ АКВАРЕЛИ
Радионица за децу
школског узраста
БАЈКОТЕКА-овде
расту приче
Библиотекарска
секција
Радионица за децу са
посебним потребама
Шах клуб
Радионица за децу
ЧАРОБНИ СВЕТ
ЗНАЊА
Радионица за
тинајџере ВОДИЧ ЗА
ОДРАСТАЊЕ

Италијански,грчк
и,немачки,руски

44
10
28
1
12
20
12
20
1
12
38
22
64
20
10
10

УКУПНО

595
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2.5 Виртуелна библиотека
www.milutinbojic.org.rs
На нашем сајту корисници могу да прате податке о активностима и раду
Библиотеке, да добију потребне податке о раду огранака као и да врше
претраживање базе података.Од следеће године, сајт ће добити нови изглед, још
више прилагођен потребама корисника.

2.6 Стручно усавршавање радника
1.

2.

3.
4.

4,5,6.2009. у Сомбору је оржан 3. годишњи скуп Заједнице матичних
библиотека БИБЛИОНЕТ, на коме су представљени најбољи
библиотечки пројекти у Србији у периоду од 2006-2009.Представник
наше куће, Љиљана Томашев-Милошевић је приказала пројекат
Вештина комуникације који се односи на рад са децом са посебним
потребама, а радионица овог типа се одвија на огранку “Котеж”.
12. и 13.6.2009. у Гетеовом институту је организовано предавање и
радионица под називом HOEB4U, у којој суучестовале Јасмина
Нинков, директорка и Наташа Јокановић, библиотекар. Гошћа из
Немачке Жанет Ахбергер је руководилац омладинске библиотеке у
Хамбургу која је специфична по томе што 50 % библиотечког
материјала чине мултимедијални садржаји а 50 % је класичан
библиотечки фонд, али који није саджајно везан за школу, већ је
усмерен на слободно време тинејџера.Дводневна радионица је била
веома инспиративна и пружила је низ иновативних предлога чија
примена може бити остварива и у нашој Библиотеци.
Током септембра и октобра Библиотека града Београда је организовала
почетни курс коришћења интернета.Курс је похађало 10 наших
радника.
Библиотекари, Олга и Бранко Јечменица су присуствовали стручним
предавањима у Библиотеци града Београда када су гостовали
библиотекари из Италије и Шведске и тада се упознали са радом
библиотека у тим земљама..Присуствовали су и осталим стручним
предавањима које је организовала Служба за стручно унапређење
библиотечке делатности
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ЗАКЉУЧАК : И поред тешких материјалних и социјалних услова у 2009.
години, сматрамо да је Библиотека “Милутин Бојић” испунила предвиђени план и
програм, одржала висок број уписаних чланова, велики број посета, организовала
предвиђени број програмских садржаја и подигла квалитет услуге корисника.

