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1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
 
 
          Скупштина града Београда је 09. новембра 2012. именовала в.д. директора 
Библиотеке „Милутин Бојић“, господина Јовицу Кртинића.Након смрти претходног 
директора Мира Максимовића, по упутству Секретаријата за културу града Београда, 
Управни одбор Библиотеке је на себе преузео већу ангажованост, како би се 
надоместио недостатак директора и омогућио несметани рад Библиотеке. 
         На седници Управног одбора од 13.11.2012, присуствовао је новоименовани  
директор Јовица Кртинић. 
 

Делатност Библиотеке „Милутин Бојић“ у  2012. је одређена Планом и 
програмом рада за 2012, Законом о библиотечкој делатности , Стандардима за рад 
јавних библиотека, као и одлукама Управног одбора Библиотеке. 
 
  
 -  У Библиотеку је уписано  14.669  чланова, а 2.790 чланова из других библиотека 
са територије града су користили наше услуге и књижни фонд, што значи да је 
Библиотека имала 17.459 корисника 
- Број посета је 82.651 
- Број издатих библиотечких јединица је 216.029 
- Број приновљених и обрађених књига, закључно са 31.12.2012. је 3.661 
- У Матичном одељењу и на 8 огранака библиотеке је изведено 621 програма  

 
 

параметри План 2012. Извршење 2012. Стандарди 

Број корисника 17.000 17.459 10% становништва 

Број позајмица 191.902 216.029 – 1.68 обрт 
фонда 

1.5 обрт 

Број програма 600 621  

Број набављених књига  3.661 5% фонда 

             
 

 Као што се може видети из табеларног приказа, а у односу на предвиђене 
стандарде, План и програм рада за 2012 је испуњен у свим сегментима, осим у делу 
набављених књига јер Библиотека није добила јесењи откуп Скупштине града и тиме 
јој је уобичајени и очекивани број нових књига мањи у просеку за 2.000 књига. 
- Библиотека остварује свестрану медијску презентацију установе, преко штампаних, 
електронских медија и друштвених интернет мрежа 
- Библиотека је има  интернета на 7 огранака, док сви огранци имају фиксну 
телефонску линију 
- Набавка нових библиотечких јединица одвија се преко откупа Скупштине града 
Београда, откупа Министарства за културу Републике Србије, наменским средствима 
од стране Градског већа  града Београда (преко донације „Пројектомонтаже а.д.“) и 
куповином из сопствених средстава. 
      -  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. 
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 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. 

 Библиотека наставља успешну сарадњу са Друштвом за децу са посебним 
потребама општине Палилула, и њима су намењени одговарајући програми у 
виду радионица.Програми се одржавају на огранку «Котеж». 

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

 Библиотека остварује успешну сарадњу са Канцеларијом за младе општине 
Палилула, кроз форму курсева страних језика  

 Библиотека се активно укључује у све културне активности које 
претпостављају  електронску медијску подршку преко нашег сајта          

 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 20-оро деце 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. 

 Чланци о актуелностима у Библиотеци се  објављују у часопису “Палилула” 
 Радови на реконструкцији објекта Библиотеке у Овчи, Михаила Еминескуа 78, 

започети су 9.4.2012.Инвеститори су Агенција за инвестиције и становање и 
Секретаријат за културу Градске управе града Београда.Рок за завршетак 
радова је 6 месеци. 
 

 
2. ИЗВЕШТАЈ О ДЕЛАТНОСТИ БИБЛИОТЕКЕ- подаци 
 
  2.1 КОРИШЋЕЊЕ БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ 
 
Огранак Број корисника Број посета Број издатих књига 

Матично одељење 3.343 18.674 49.623 

Хаџипоповац 946 6.283 11.107 

Стара Карабурма 1.177 6.574 22.382 

Ново насеље 1.254 6.548 20.424 

Пера Ћетковић 1.729 11.164 24.480 

Дунавски венац 640 4.844 15.460 

Котеж 1.118 7.554 21.309 

Борча 2.879 10.376 21.874 

Падинска скела 1.583 7.152 23.600 

УКУПНО 14.669 79.169 210.259 

Чланови других  
библиотека  

2.790 3.482 5.770 

Укупно пружених услуга                                                          

 17.459 82.651 216.029 
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  Анализирајући структуру чланова констатујемо да је највише уписаних 
предшколаца и ученика основне школе,иако су најчешћи посетиоци запослени, 
студенти  и пензионери, и то женског пола.Већа посећеност дечје и омладинске 
популације је евидентирана на огранцима на Карабурми и у насељима Борча, 
Падинска Скела и Котеж, што су и очекивани подаци јер школска деца гравитирају ка 
најближим огранцима својим кућама и школама. 
    . 
 

 2.2 НАБАВКА КЊИГА И ПЕРИОДИКЕ у  2012. године 
     
  
Врста набавке  

Откуп Скупштине града 1.255 

Откуп Министарства културе 1.388 

Поклон књиге 644 

Наменска куповина 374 

Укупно 3.661 

       
      *Табела представља електронски обрађене монографске публикације 
                                                   
       У 2012. је реализована много већа набавка књига преко Министарства културе 
него до сада, јер су одобрена средства и понуђени наслови омогућили да приновимо 
књижни фонд додатним насловима или већим бројем примерака одређених наслова 
за којима постоји потреба. 
       Изостанак јесењег дела откупа Скупштине града Београда је значајно утицао 
на укупан фонд приновљених књига .Овај недостатак је унеколико  ублажен 
куповином књига из сопствених средстава и поклон књигама. 
 Требало би указати на чињеницу да је још увек недовољан број примерака у 
односу на наслове (минимум стандарда предвиђа дупло већи број), посебно када се 
ради о лектири за средњу школу и актуелним насловима белетристике.Ову 
мањкавост Библиотека је донекле отклонила куповином  преко потребних наслова из 
сопствених средстава и донацијом «Пројектомонтаже а.д.» подсредством Градског 
већа града Београда , што сматрамо великим успехом посебно у ово време велике 
економске кризе.У сладу са финансијским могућностима и потребама библиотека је 
купила 374 примерака наслова актуелне дечје књиге и лектире за основну и средњу 
школу, за којом постоји константна потреба. 
       Путем Откупа градске скупштине библиотека добија 65 наслова периодике, а 
претплаћена је на дневни лист «Политика», и недељник «НИН». 
 
 
 

 2.3 ОБРАДА БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ 
 

Огранак Електронски обрађено 
закључно са 31.12 2012. 

Стање књижног фонда на дан 
31.12.2012. 

Матично одељење 813 37.235 

Хаџипоповац 380 8.601 

Стара Карабурма 260 21.544 

Ново насеље 176 15.332 
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Перo Ћетковић 330 9.330 

Дунавски венац 160 5.641 

Котеж 170 7.913 

Борча 430 13.332 

Падинска Скела 240 9.007 

Овча 702  

УКУПНО 3.661 127.935 

 
 
 

 2.4   ИЗВЕШТАЈ О НАЈЧИТАНИЈИМ КЊИГАМА 
 
  На основу података сакупљених из Матичног одељења и осам огранака   
Библиотеке, формирана је листа најчитанијих наслова домаћих и страних аутора у 
2012.години 
                

Најчитаније књиге домаћих аутора 
 
1. ИСПОД СЕДМОГ НЕБА., Јелица Грегановић 
2. КАПИЈА БАЛКАНА, Светлана Велмар Јанковић 
3. MEIN KAMPF, Светислав Басара 
4. ДОВОЉАН РАЗЛОГ, Марија Јанковић 
5. БЕРНАРДИЈЕВА СОБА, Слободан Тишма 
6. НИЈЕ СТРАШНО АКО ПАДНЕШ, ...., Горица Нешовић 

 
 

Најчитаније књиге страних аутора 
 

1.1Q84 , Харуки Мураками 
2.ПЕДЕСЕТ НИЈАНСИ, Е Л Џејмс 
3.РУСКА ЗИМА, Дафни Калотај  
4.РОЂЕНИ У НЕДЕЉУ, Ингмар Бергман 
5.КО САМ ЈА? И АКО ЈЕСАМ, КОЛИКО САМ?, Рихард Давид Прехт 
              
 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. 
  
 

          2.5  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.Концепција програмске активности је осмишљена тако да све 
узрасне категорије пронађу за себе едукативне и занимљиве садржаје. 
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        - КУЛТУРНИ МОЗАИК БМБ 
 

       У Матичном одељењу се одржава уметничко-културни програма колажног 
типа под називом КУЛТУРНИ МОЗАИК БМБ.Програм је разноврстан и садржи 
промоције књига, мултимедијалне вечери, музичке вечери, филозофске трибине  
„Филозофија и религија – Исток – Запад“ и презентацију књига.  Гости су еминентни 
стручњаци и уметници из разних области друштвеног живота.Програми су намењени 
одраслим корисницима и веома су посећени.  
 

- РАДИОНИЦА ЗА КРЕАТИВНО ПИСАЊЕ 
 
 Радионицу креативног писања води Виолета Вучетић, професор 
књижевности.и намењена је средњошколцима.Окупља 25 полазника који кроз своје 
активности обогаћују свој читалачки и литерарни интерес и таленат.Најбоље 
креативне литерарне саставе, Радионица је представила кроз електронску књигу и 
на свечаној презентацији у јуну ове године, такође у Матичном одељењу.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. 

 
- КУРСЕВИ СТРАНИХ ЈЕЗИКА 

 
 У сарадњи са Канцеларијом за младе општине Палилула, у Матичном 
одељењи и на огранцима „Хаџипоповац“ и „Стара Карабурма“ одржавају се курсеви 
енглеског, немачког и шпанског језика, намењени студентима.У Матично одељењу се 
одржавају курсеви енглеског, немачког и шпанског у 5 термина, а енглески језик се 
учи на огранцима и то у 2 термина недељно. Групе се састоје од по 15 полазника. 

 
 

- 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 
себи 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. 

 
 

Огранак Назив радионице 
Хаџипоповац У свету игара 

Циљ:упознавање себе и других, својих и туђих осећања, етичких вредности и сл. 
Циљна група : школска деца од првог до петог разреда основне школе 

Пера Ћетковић Читањем до знања 
Циљ : упознавање са класицима дечје књижевности 
Циљна група : предшколска деца 

Ново насеље Познате историјске личности 
Циљ : упознавање са биографијама и заминљивостима из живота славних 
историјских личности 
Циљна група : школска деца од петог до осмог разреда 

Борча Весела дечија радионица 
Циљ : развој књижевног и ликовног израза на одабране теме из литературе за децу 
Циљна група : деца основношколског узраста 
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Падинска скела Животне вредности 

Циљ . Разговори о моралу 
Циљна група : школска деца од 1. до 5. разреда 

Дунавски венац Водич за одрастање 
Циљ : упознавање са проблемима пубертета и начинима превазилажења конфликата 
Циљна група : школска деца од 11 – 15  

Котеж Рад са децом са посебним потребама 
Циљ : уметничко изражавање деце са посебним потребама, уз водство дефектолога 
Шах клуб 
Циљ : стицање основних знања из шаха 
Циљна група : деца основне школе 

 
 О свим програмима, посетиоци се  информисали на сајту библиотеке, у делу 
Програми и Ове недеље у библиотеци .Програми су бесплатни и намељени како 
грађанима Палилуле, тако и свим заинтересованим Београђанима.  
       
 
           У табеларном прегледу дати су подаци о месту одржавања програма, називу 
програма као и броју реализованих извођења. 
 
Локација Програм Извођења Број 

извођења

Матично 
одељење 

КУЛТУРНИ МОЗАИК БМБ, 
уредник и водитељ Лидија Божић, 
новинар 

Кућа која није желела да нестане. 
Весна Дражиловић 

1 

 Концерт за гитару и виолину, Филип и 
пријатељи 

1 

 Трибина Фисолофија Религија – Исток 
Запад 

5 

  Вече полазника радионице 
Креативног писања 

3 

 Концерт рок групе THE Rockin Sharks 1 

 Уметничко вече «Ко љуби жену, себе 
љуби»,Свесловенско књижевно 
друштво 

1 

 „Темељна српска библиотека“, аутор 
Владимир Максимовић 

1 

 «Сага и ...ићима» Томислав 
Крсмановић 

1 

 Концерт класичне музике-Филип и 
Јосип Чала 

2 

 Мисија комуникације – одбрана и 
обнова живота и културе 

1 

 Свесловенско друштво Клуб 
„Достојевски“, Баците мрежу и 
наћићете 

1 

 «Кратка повест једног гађења», Срђан 
Воларевић 

1 
 

 Вече хумора и поезије , Милан 
Малбаша 

1 
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 Часопис «Прича» 1 

 Изложба цртежа Душана Вундука 1 

 Ауторско вече Владислава 
Јовановића  

1 

 Свесловенско кљижевно друштво 
Видовдан- реч победе 

1 

 Промоција књиге Љиљане Живковић 
„Ако је веровати Артемију“ 

1 

 Разговор о књизи „Византијска ученост 
и философија“ др Вере Јанићијевић 

1 

 Вече руске уметности 1 

 Ауторско вече Драгомита Џамбића, 
философа и књижевника 

1 

 Промоција часописа СЛОВЕНСКО 
СЛОВО 

2 

 Промоција часописа ПРИЧА  

 Философска трибина „У трагању за 
смислом“ др Вера Јанићијевић 

4 

 Вече полазника Креативне радионице 
за средњошколце 

4 

 Приче из Богородичиног храма, аутор 
Емилија Церовић 

1 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ 
ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА 

Курсеви страних језика 80 

 Креативно писање за 
средњошколце, водитељ Виолета 
Вучетић, проф.књижевности 

 40 

Хаџипоповац 

Креативна радионица за децу 
основне школе 

У СВЕТУ ИГАРА 40 

Колективна посета првака  13 

Канцеларија за младе општине 
Палилула 

Страни језици 40 
 

Стара 
Карабурма 

Канцеларија за младе општине 
Палилуле 

Страни језици 20 

Колективна посета првака   13 

Ново насеље Креативна радионица за децу 
старијег основношколског узраста

ПОЗНАТЕ ИСТОРИЈСКЕ ЛИЧНОСТИ 40 

Перо 
Ћетковић 

 
 

Креативна радионица за 
предшколску децу 

ЧИТАЊЕМ ДО ЗНАЊА 40 
 
 
 

Колективне посете првака   16 

Дунавски 
венац 

Креативна радионица за децу 
средњошколског узраста 

ВОДИЧ ЗА ОДРАСТАЊЕ 40 

Котеж 

Радионица за децу са посебним 
потребама 

 65 
 

Шаховска секција за децу  20 

Борча 
Радионица за децу од 5-10 година ВЕСЕЛА ДЕЧИЈА РАДИОНИЦА 40 

Колективне посете првака  16 
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Тематске изложбе дечјих радова  18 

Падинска 
скела 

Радионица за децу  ЖИВОТНЕ ВРЕДНОСТИ 40 

  УКУПНО 621 

 
 Посећеност програма потврђује и квалитетан садржај истих (просечна 
посећеност програма у оквиру Културног мозаика Библиотеке “Милутин Бојић” - 35, 
Креативног писања 25, радионица на огранцима Библиотеке 15). 
 
 

        2.6 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 , а о програмским садржајима преко „Ове недеље у 
библиотеци“. 
 Линком  на сајт библиотеке упућују сајтови града Београда и сајт општине 
Палилула, као и сајт Канцеларије за младе. 
 Од 19.5.2011. је активирана Facebook страница Библиотеке, у оквиру ове 
друштвене мреже, и представља важан фактор размене информација. 
                     
 На сајту www.mingl.org i www.prozaonline.com налази се велики број 
информација о Радионици за креативно писање Полазници Радионице креативног 
писања су били гости Јутарњег програма Телевизије Студио Б .Крајем јуна је у 
Библиотеци оржано Свечано вече полазника Радионице креативног писања, а 
Библиотека је том пригодом поклонила полазницима књиге. 
 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“. 
 
 

          2.7 НОВИ ПРОЈЕКТИ И ИДЕЈЕ 
           
 Ступањем на функцију, нови директор, Јовица Кртинић, је учинио прве кораке на 
осавремењавању рада Библиотеке.То се пре свега односи на нови дизајн сајта, који 
је постављен на савремен и привлачан начин корисницима.Много више 
информација, чешће ажурирање података и савременија комуникација са 
посетиоцима сајта, утицала је на повећану посету корисника 
библиотеке.Организована је акција уписа по старим ценама до краја 
године.Покренут је пројекат «Клуб читалаца Библиотеке», који омогућава да сваки 
члан Библиотеке, користи попуст при куповини књига код издавачких кућа Прометеј, 
Архипелаг, Мате, Сезам бук, Плато, Клио.Појачана је медијска промоција 
Библиотеке кроз телевизијско и новинско представљање.Одређен је пројекат 2013. 
године – Отварање огранка у Овчи. 
 
            
 

3. РАД ОРГАНА УПРАВЉАЊА 
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    – УПРАВНИ И НАДЗОРНИ ОДБОР 
 
 Током  2012. Управни одбор је имао 9 седница (од тога 3 телефонске).Већи 
број седница је одржан због потребе да Библиотека нормално функционише и услед 
изненадне смрти досадашњег директора, према препоруци Градске управе града 
Београда, а у вези са предметом бр.170 од 24.4.2012., до именовања вршиоца 
дужности Библиотеке «Милутин Бојић» 
 
10. седница Управног одбора је одржана 9.1.2012. са следећим Дневним редом: 
               1.Разматрање и усвајање Предлога Измене Финансијског плана са Планом 
набавки Библиотеке «Милутин Бојић» за 2012.годину. 
                 Седница је одржана телефонским путем. 
 
11.седница  УО је одржана 31.1.2012. са следећим Дневним редом: 
               1.Разматрање и усвајање Извештаја о раду Библиотеке «Милутин Бојић» за 
2011.годину 
                2.Разматрање и усвајање Извештаја Комисије за редовни годишњи попис 
имовине и обавеза Библиотеке са стањем на дан 31.12.2011. 
 
12. седница УО је одржана 23.2.2012. са следећим дневним редом: 
             1.Разматрање и усвајање Записнија са 11. седнице УО оржане 31.1.2012. 
                2.Разматрање и усвајање Извештаја о финансијском пословању 
Библиотеке «Милутин Бојић» у 2011. - Завршни рачун 
 
13.седница УО је одржана 18.4.2012.  телефонским путем са следећим дневним 
редом  
               1.Разматрање и исплате  солидарне помоћи  за лечење запосленог у 
Библиотеци «Милутин Бојић» 
 
14.седница УО је одржана 30.4.3012. са следећим дневним редом : 
             1.Разматрање и усвајање Записника са 12.седнице УО 
             2.Разматрање у усвајање Записника са 13. седнице УО 
                3.Разматрање и усвајање Овлашћења директора Библиотеке бр.9 од 
10.1.2012. о располагању новчаним средствима и потписивању одређених аката 
 
15.седница УО је одржана 8.6.2012. са следећим дневним редом : 
            1.Разматрање и усвајање Записника за 14. седнице УО оржане 30.4.2012. 
               2.Разматрање и усвајање Одлуке о коришћељу годишњих одмора.плаћеним 
и неплаћеним одсуствима запослених у Библиотеци 
 
16.седница УО је одржана 01.10.2012. са следећим дневним редом : 
               1.Разматрање и усвајање Записника са 15. седнице УО одржане 08.06.2012. 
                2.Разматрање и усвајање Извештаја о раду Библиотеке за период јануар – 
јун 2012. 
 
17.седница УО је одржана 13.11.2012. са следећим дневним редом : 

      1.Разматрање и усвајање Записника са 16. седнице 
 
 
18. седница УО је одржана 25.12.2012. са следећим дневним редом : 

1. Разматрање и усвајање Записника са 17. седнице Управног одбора 
2. Разматрање и усвајање Плана и програма рада Библиотеке «Милутин 
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Бојић» за 2013. 
3. Разматрање и усвајање Одлуке о ценама услуга  
4. Разматрање и усвајање Одлуке о обележавању Дана Библиотеке 
5. Разматрање и усвајање Правилника о организацији буџетског 

рачуноводства 
6. Разматрање и усвајање Правила о коришћељу службених возила у 

Библиотеци 
7. Разматрање и усвајање Правила о управљању службеним возилом 

Библиотеке 
8. Разматрање и усвајање Правилника о стимулацији запослених у 

Библиотеци 
9. Разматрање и усвајање Правилника о коришћењу службених мобилних 

телефона у Библиотеци 
10. Разматрање и усвајање Правилника о коришћењу репрезентазије 

у БИблиотеци 
 
         
 
3.  седница Надзорног одбора је одржана 27.2.2012 са следећим Дневним редом: 

1. Разматрање и усвајање Записника са 2. седнице НО одржане 2.3.2011. 
2. Разматрање и усвајање Извештаја о финансијском пословању 

Библиотеке «Милутин Бојић» у 2011. - Завршни рачун 
3. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Библиотеке «Милутин Бојић» 

за 2011.годину          
 
 
Осврт на рад Управног и Надзорног одбора 
 

 Делатност Управног и Надзорног одбора веома 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. 


