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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: “Перо 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 2015.
годину, као и одлукама Управног одбора.

Мисија и програмски задаци Библиотеке "Милутин Бојић"

Мисија:

• да буде промотер културно-образовних и информативних активности намењених свим
генерацијама и свим образовним и социјалним групама. Она ту улогу остварује захваљујући
и томе што је просторно дисперзована на 11 локација, те је, на тај начин, доступна свим
грађанима општине Палилула и шире.

Програмски задаци:

• да буде отворена за све узрасте и социјалне групе и да тиме оснажи различите
демократске форме комуникације и вредности;
• да буде место културног и социјалног сусрета различитих култура и културних вредности;
• да прати издавачку делатност и стално обогаћује књижни фонд;
• да корисницима помаже у избору књиге, промовише вредна дела и развија читалачки укус;
• да има активан однос према корисницима: да сагледава њихове потребе и излази им у
сусрет;
• да сарађује са другим установама и организацијама културе, како у земљи, тако и у
иностранству;
• да доприноси развоју библиотекарства у Београду и Републици Србији;

Руководство

Директор Библиотеке ''Милутин Бојић''
Јовица Кртинић, дипломирани политиколог

Директор Библиотеке "Милутин Бојић" именован је на седници Скупштине града Београда
24. октобра 2014. године.

Управни одбор Библиотеке ''Милутин Бојић''
1. Зоран Николић, председник;
2. Владан Николић, члан;
3. Виктор Лазић, члан;
4. Гордана Петковић, члан из реда запослених;
5. Бранко Јечменица, члан из реда запослених.

Надзорни одбор Библиотеке ''Милутин Бојић''
Божидар Кокора, председник;
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Александра Јовановић, члан;
Олга Јечменица, члан из реда запослених.

Од бројних активности и пројеката које су се одвијале током 2015. издвајамо:
- 19. маја 2015. је обележен Дан библиотеке, доделом награде „Милутин Бојић“ за

најбољу поезију младих песника.
- пројекат „Дигитална библиотека“ потпуно је заживео
- 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

- отворен је Фонд књига на страним језицима који је видљив и на електорнском
каталогу на сајту библиотеке

- Библиотека је учествовала у културној манифестацији „Ноћ музеја“
- организоване су бројне акције са циљем повећања броја чланова и пружања олакшица

корисницима библиотеке
- одобрен је упис самохраних родитеља, незапослених лица и трудница 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. Сајт наше библиотеке је други најпосећенији библиотечки сајт у Србији (после
сајта Народне библиотеке Србије). 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

- изузетно је активан и Јутуб 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 онлајн курс креативног писања у Србији, који води Виолета Вучевић,

професор књижевности
- формирана је Дигитална библиотека, која садржи дигитализован материјал Бојићевог

стваралаштва, монографске и серијске публикације које се односе на завичајну збирку
општине Палилула, као и остале релевантне садржаје, чиме се употпуњује свеукупни
библиотечки фонд библиотеке .Библиотека „Милутин Бојић“ је омогућила својим
корисницима приступ дигитализованом материјалу који обухвата књиге Милутина Бојића,
као и студије и рукописе овог песника. На адреси www.digitalna.milutinbojic.org.rs могу се
погледати дигитализована издања свих књига М. Бојића. Поред књига ту су и Бојићеви
рукописи, укључујући и оригиналан рукопис „Плаве гробнице“. У оквиру дигиталне
библиотеке објављени су и преводи Бојићевих песама на грчки, руски, француски и енглески
језик.

- сви корисници услуга Библиотеке „Милутин Бојић“ од имају могућност да у нашем
Матичном одељењу фотокопирају или скенирају.

• 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
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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.

 Медијска презентација библиотеке је била континуирана током читаве године, а
видео и новинарски прилози су нашли своје место у ТВ програмима РТС, Студија
Б, Коперникус, Радио Београду, као и штампаним медијима. Активности
библиотеке биле су презентоване и на бројним порталима за културу и уметност и
дигиталне технологије

- У 2015. године у Библиотеку “Милутин Бојић” је уписано 11.000 чланова, а 1.850
чланава других библиотека са територије града је користило услуге библиотеке, што
значи да је Библиотека пружила услуге за 12.850 корисника

- Број посета је 72.004
- Број издатих библиотечких јединица 145.909
- Број електронски обрађених књига, закључно са 31.12.2015. је 5.995
- Број изведених културно-образовних садржаја/ програма је 425

2. ИЗВЕШТАЈИ ПО ОБЛАСТИМА

2.1 ПРОЈЕКТИ И АКЦИЈЕ

 Библиотека се ове године укључила у културну манифестацију Ноћ музеја и 16.
маја организовала изложбу „Благо сачувано од контејнера“. У просторијама
Матичног одељења и дворишта библиотека изложене су вредне књиге које је
библиотека успела да спаси од бацања у стари папир, иако је то можда била
намера претходних власника. После више од две деценије, изложен је рукопис
„Плаве гробнице“, а први пут су јавности представљена писма Бојићеве веренице
Радмиле. Идејни творац и аутор изложбе је био Јовица Кртинић, директор
библиотеке.

 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.

Овогодишњи Дан библиотеке је обележен проглашењем новог победника песничке награде
„Милутин Бојић“.Од 120 пријава, жири је одабрао да је најбољи млади песник за 2015.
Радомир Д. Митрић из Крагујевца.

Истог дана, представљена је и одштампана прва збирка поезије „Тамне интимности“,
претходног победника конкурса, Милице Милосављевић, студенткиње из Чачка.

 Пројекат стварања прве летње читаонице у Београду, а у простору дворишта
библиотеке започео је несвакидашњом радном акцијом скоро свих запослених, као и
пријатеља библиотеке, јер је у априлу допремљено неколико тона старих цигала,
којим ће бити поплочано двориште.

 Захваљујући набављеном скенеру, што је финансијски омогућило Министарство
културе и информисања Републике Србије, Библиотека је успела да дигитализује
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разна издања Бојићевог књижевног опуса. Циљ је да се сачува успомену на Милутина
Бојића и најширем кругу читалаца представе његове књиге, рукописи и студије о
његовом делу. Такође, као библиотека која се налази на територији београдске
општине Палилула, развијаћемо и непрестано допуњавати завичајну дигиталну
збирку, коју чине књиге, периодика, фотографије.

● Од 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, Трибина за медије и културу ,,Чајанка у 7“ коју
води Карло Астрахан, књижевник и „Круг Бојићевих читалаца“, трибину коју води
Олга Јечменица, библиотекар

● У јануару, Наташа Јокановић и Милена Јаковљевић, библиотекари, су похађале
семинар који је организовао CERS, Центар за едукативни развој и стратешко
планирање, под називом „Израда буџета за пројекте финансиране из фондова“

- Библиотека 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.

.
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2.2 КОРИШЋЕЊЕ БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ

Огранак Број корисника Број посета Број издатих књига
Матично одељење 2.246 18.654 48.626
Хаџипоповац 637 4.484 9.562
Стара Карабурма 1.135 6.580 9.200
Ново насеље 1.490 6.190 15.515
Пера Ћетковић 1.328 10.928 18.020
Дунавски венац 437 2.238 6.017
Котеж 820 2.482 6.354
Борча 1.866 9.979 19.349
Падинска скела 700 3.641 9.529
Овча 341 4.978 8.187
УКУПНО 11.000 70.154 140.359
Чланови других библиотека 1.850 1.850 5.550
Укупно пружених услуга 12.850 34.241 145.909

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. .

2.3 НАБАВКА КЊИГА

Врста набавке
Откуп Скупштине града 2.860
Откуп Министарства 2.228
Поклон књиге 870
Наменска куповина 37
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Укупно 5.995/ Број наслова 2.506

Стручна комисија која је вршила одабир нових наслова које је финансирала
Скупштина града Београда 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

2.4 ОБРАДА БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ

Стање књижног фонда Библиотеке на дан 31.12.2015.

Огранак Набављено у 2015. Укупан фонд
Матично одељење 1.600 28.180
Ново насеље 962 6.291
Карабурма 260 8.929
Котеж 193 6.391
Падинска скела 340 8.382
Овча 452 8.655
Дунавски венац 275 5.219
Борча 920 12.611
Пере Ћетковић 423 8.455
Хаџипоповац 570 8.650
УКУПНО 5.995 101.763

Обрађене књиге према УДК

Општа група 56
Филозофија, Психологија 226
Религија 187
Друштвене науке 189
Природне науке 20
Примењене науке 73
Уметност 112
Домаћа књижевност 1.304
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Страна књижевност 2.864
Историја, Географија 297
Књижевност за децу 667
Укупно 5.995

2.5 ИЗВЕШТАЈ О НАЈЧИТАНИЈИМ КЊИГАМА

На основу података сакупљених из Матичног одељења и 9 огранака Библиотеке,
формирана је листа најчитанијих наслова домаћих аутора у 2015. године

Најчитаније књиге домаћих аутора

1. Сабо је стао, Ото Хорват
2. Кућа сећања и заборава, Филип Давид
3. Козје уши, Владислава Војновић
4. Београд, вечити град, Александар Диклић
5. Кишни пси, Дејан Стојиљковић

Најчитаније књиге страних аутора

1. Покоравање, Мишел Уелбек
2. Снешко, Ју Несбе
3. Лечење Шопенхауером, Ирвин Јалом
4. Кафка на обали мора, Харуки Мураками
5. Психијатри, психолози и други болесници, Родриго Муњос Авиа

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.

2.6 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 културне садржаје.

У Матичном одељењу је током 2015. године било пет програмска циклуса

1. „КРУГ БОЈИЋЕВИХ ЧИТАЛАЦА“
2. РАДИОНИЦА КРЕАТИВНОГ ПИСАЊА У БИБЛИОТЕЦИ „МИЛУТИН БОЈИЋ“
3. СЛОБОДНО КОД БОЈИЋА
4. ЧАЈАНКА У СЕДАМ КОД БОЈИЋА
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5. БОЈИЋЕВ ПЕСНИЧКИ КУТАК

● ПРОГРАМ КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ “СЛОБОДНО КОД БОЈИЋА”

Програми у Матичном одељењу

 9.1.2015. – Чајанка у 7 код Бојића – Медији и књижевност. Гости: Бошко Савковић,
Јелица Грегановић, Стеван Крстец. Уредник: Карло Астрахан.

 15.1.2015. – Уметничко вече Нине Ћосић. Учествују: Ана Тадић, музичар, Зоран
Ћосић, драмски уметник, Јеврем Ћосић, ученик музичке школе. Модератор: Карло
Астрахан

 16. 1. 2015.– Представљање књиге Ане Атанасковић „Моја љубав Никола Тесла“ –
роман. О књизи говори рецензент Јасмина Пешић, новинар. Модератор : Карло
Астрахан.

 21.1.2015.– Представљање књиге Владанке Цветковић „Дан под грлом“. Гости:
Гроздана Лучић Лалић, Радомир Мићуновић.

 22.1.2015.– Представљање књиге Момчила Перуновића „Протосингидунум“.
Гости:“ Палилулски бисери.

 28.1.2015.– Круг Бојићевих читалаца. Гост: Лидија Радуловић, новинар. Разговор
водила: Олга Јечменица, библиотекар.

 30.1.2015. –Представљање часописа „Воштаница“.Уредник:Ненад Плавшић.
– Бојићев поетски кутак.Учесници: Гордана Симеуновић, песникиња, Емина

Манчић, песникиња, Огњен Караџић, песник, добитник Матићевог шала за 2014. и Никола
Спасојевић, песник. Уредник:Карло Астрахан

 5.2.2015. – Вече Друштва књижевника Београда. Представљење часописа
„Књижевне вертикале“. Гост: Жарко Петровић, композитор.

 6.2.2015. – Чајанка у 7 код Бојића. Трибина „Медији и књижевност“.Гости: Боб
Живковић, Божидар Мандић и ИК Лагуна.

 12.2.2015. – Представљање књиге Владиславе Војновић „Козје уши“ и књиге
Војислава Радојковића „Патуљци броје до седам“. О књигама говорио Карло
Асрахан.

 20.2.2015. – Бојићев поетски кутак. Гости: Мира Милутиновић, Милица
Стефановић, Стефан Лалић и Никола Спасојевић. Уредник: Карло Астрахан.

 23.2.2015. – Круг Бојићевих читалаца: Гост : Мирољуб Стојановић, филмски
критичар и теоретичар. Разговор водила: Олга Јечменица, библиотекар.

 26.2.2015. у 19 часова – Представљање књиге прича Биљане Р. Симић
„Ускликнимо љубави“. Гости: Чедомир Љубичић, Миодраг Игњатовић и Весна
Пешић.

 27. 2.2015. - Промоција књиге Душана Ћирића "Човек без лица"
- Млади бојићевци - Трибина "Ћирилица или latinica"

Гости: Омладинско удружење Млада искра, Центар младих Србије.

 6.3.2015. – Чајанка у 7 код Бојића. Трибина „Медији и књижевност“. Гости:ђакон
Ненад Илић, писац и режисер, Братислав Пејовић, новинар и Наташа Анђелковић,
уредик ИК Плато . Уредик: Карло Астрахан.
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 10. март 2015. – Представљање романа „Ниче из Гуче“ Драгана Јовановића. Гост:
пуковник професор др Светозар Радишић

 11. март 2015. - Представљање књиге прича Негославе Станојевић „Јоште чекам
једну реч да ми рекне“.Гости: Стана Шехалић, уредник у ИК Stylos Art и
Александра Николић Матић, професор српског језика.

 12. март 2015. – Круг Бојићевих читалаца – Гост-домаћин Растко Јевтовић.
Разговор водила: Олга Јечманица

 13. март 2015. – Престављање романа Јоване Ристић „Знаш ли ти ко сам ја?“ Ово
је други роман младе ауторке, који је уврштен у шири избор за НИН-ову награду
2014. Књижевно вече и разговор са списатељицом водиће ученици Средње
техничке ПТТ школе: Душан Мијаиловић, Тања Мићић, Магдалина Милановић,
Анастасија Стевановић. Јована Ристић ће прогласити најбоље приче за конкурса
"Моји пријатељи и ја у будућности" и ауторима поклонити књиге.

 17.3.2015. – Представљање песникиње Марије Викторије и Књижевног клуба
„Бранко Ћопић“

 18.3.2015 – Обележен је рођендан најстаријег члана библиотеке, Михаила
Миљковића , 95 година, уз присуство медија.

 19.3.2015. – Представљање књиге прича „Путерица“
и романа „Козински“ и „Гринго“ Војислава Бешића.O делима је говорила Љиљана
Милићевић.

 20.3.2015. – Трибина Бојићев поетски кутак. Учествују: Александра Јовановић, Ненад
Плавшић, Марија Радојичић, Марко Барош.

 26. март 2015. – Представљање књиге поезије Милана Милутиновића „У оковима“ у
издању Друштва књижевника Београда. О књизи говоре: Милена Tрбојевић, Срђан
Симеуновић Сендан. Читање радова чланова Друштва. Водитељ програма: Мирјана
Новокмет.

 27. март 2015. – Представљање часописа за културу и уметност „Мајдан“ из Костолца
бр. 1/2015.Учествују: Зорица Крстовић, представник часописа за односе са јавношћу,
Славица Пејовић,главни и уредник часописа, Милица Јефимијевић Лилић, песникиња
и Драган Драгојловић , књижевник.

Библиотека „Милутин Бојић“ је низом дружења и манифестација обележила дан посвећен
дечјој књизи.

 1.априла гости су нам били ђаци трећег разреда О.Ш. „Влада Аксентијевић“. С
њима су о авантурама Зврлета Мрака, главног јунака многих романа Мајкла
Лоренса, разговарале Хана Гадомски и Весна Капуран из ИК „Одисеја“.

 2.априла Тањa Лебовић-Зечевић из ИК „ПроПолис плус“ је ђацима О.Ш. „Вук
Караџић“ представила књигу Дејвида Валијанса „Бака гангстер“. Час грађанског
васпитања с темом „Да ли довољно читамо?“ са ђацима 8. разреда О.Ш. „Влада
Аксентијевић“ одржала је Олга Јечменица, библиотекар.

 3.априла гошће су нам биле Весна Алексић, писац и Јелена Драгојловић из
„Креативног центра“. О томе како је почела да пише, шта је инспирише и зашто је
важно читати Весна је разговарала са ђацима 3-1 О.Ш. „Старина Новак“.

 1.април - Форум фондације „Фридрих Нојман“ одржао је предавање с темом
„Криза у Грчкој и њени потенцијални исходи по ову земљу, али и Европу“.
Предавање је одржао новинар Новог магазина Мијат Лакићевић.
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 3.април - Чајанка у 7 код Бојића. О књижевности и медијима говорили су
драматург Вида Црнчевић Басара, уредник у IK Stylоs Стана Шехалић и писац и
новинар Мирјана Мариншек Николић. Уредник Карло Астрахан.

 8. април – Предавање о Васкрсу одржали су ђаци Богословије.
 16. април – Концерт етно групе „Ластавице“.
 17. април – Трибина „Млади Бојићевци“. О култури и религији говорили су

ученици Богословије и ЕТШ „Никола Тесла“.
 20. април – „Круг Бојићевих читалаца“. Гост – домаћин била је Наталија

Степановић, библиотекар у пензији. Специјални гости били су проф др Ксенија
Кончаревић, проф Миодраг Ловрић и ђакон Ненад Илић. Разговор је водила Олга
Јечменица, библиотекар.

 23. април – Поводом светског дана књиге и ауторских права драмска секција ЕТШ
„Раде Кончар“ представила је „Време смрти“ по мотивима романа Добрице
Ћосића.

 24. април - Трибина „Бојићев поетски кутак“ -Учествали су песници: Илинка
Марковић, Марија Радојичић ,Милева Јокановић ,Никола Јовановић, Немања
Новчић,Горан Ћурчић.

 30. април - – Друштво књижевника Београда – Београд у песмама и прози.

 5.5.2015. – Представљање књиге Каменка Рашете „Чудесни свијет контајнера“. О
књизи су говорили Јовица Кртинић, директор библиотеке „Милутин Бојић“ и
аутор

 7.5.2015. – Представљање књиге Јоване Ристић „Знаш ти ко сам ја?“. О књизи су
говорили, Растко Јевтовић, професор 5. београдске гимназије и аутор.

 8.5.2015.– Књижевно вече Виолете Алексић. Специјални гост Драган Ристић Кал.
Уредник програма Карло Астрахан.

 13.5.2015. – Представљање књиге Маје Белегишанин „Зимско сунце“. Говорили су:
др Ђорђије Вуковић, мр Ана М. Зечевић, мултимедијални уметник Срђан
Асановић и ауторка књиге.

 14.5.2015. – Представљање књиге Милана Лукића „Тело@бакар“ Учествовали су:
Растко Јевтовић, Јанко Вујиновић и Драган Млађеновић.

 15.5.2015. – Представљање књиге Ане Ранковић Михајловић „Не ремети ми
кругове“. Говориле : Стела Суботички Михаиловић, писац и ауторка.

 16.5. у 17 часова – Ноћ музеја – Представљање рукописа песме „Плава
гробница“ Милутина Бојића, премијера Бојићеве преписке са вереницом .
Понедељак 18.5. 2015. у 19 часова – Представљање књиге Милице Милосављевић
„Тамне интимности“, добитнице награде „Милутин Бојић“ за младе песнике за
2014.

 19.5.2015. у 19 часова – Дан библиотеке. Уручење награде „Милутин Бојић“ за
младе песнике за 2015.

 20.5.2015. – Представљање књиге Јована Марковића „Злочини над Србима у
НДХ“

 21.5.2015. – Концерт хора „Врачарски солисти“.
 22.5.2015. – Представљање књиге Слађане Недељковић „Трагања“. - Чајанка у 7

код Бојића. Гости: Верица Секирарски, КОВ, Урош Богдановић, Радио Лагуна и
Слађана недељковић.

 27.5.2015. – Представљање књижевних дела Тонке Алујевић, новинара и писца.
 28.5.2015 – Друштво књижевника Београда – Представљање књига Душана Д.

Живанчевића „Узде у очима“ и Биљане Радевић „Зрење“. Учествовали су :
Даринка Марковић, Ненад Радош, Срђан Симеуновић Сендан и аутори. Музика:
Рене и Драгиша.
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 28.5.2015. – Посета вртићу „Снежана“. Упознавање са радом библиотеке. Читање
прича и дружење са децом.

 29.5.2015. – Бојићев поетски кутак. Учествовали су: Маријана Пилиповић, Љиљана
Црнић, Немања Новчић, Радомир Мићуновић, Ненад Плавшић и Радомир Д.
Митрић. Уредник : Карло Астрахан.

 5.6.2015. – Чајанка у 7 код Бојића. Гости : Гојко Божовић, Архипелаг, Зорана
Бокан, новинар Радио Београд, Бранислав Јанковић, новинар и писац . Уредник:
Карло Астрахан.

 9.6.2015. – Вече Удружења књижевника Републике Српске и Друштва
књижевника Београда . Из Републике Српске представили су се Јелина Ђурковић,
Љиљана Лукић, Тихомир Несторовић, Борислав Гаврић, Здравко Згоњанин, Грујо
Леро, Слободан Јовић, Дарко Милошевић, Момчило Копривица и Цвијетин
Ристановић. У име Друштва књижевника Београда говорили су: Душан Д.
Живанчевић, Срђан Симеуновић Сендан, Васа Радовановић. Водитељ програма:
Мирјана Новокмет.

 10.6.2015. - „Ко је власник Ваше слободе?“- музичко- поетско вече Ане
Никчевић, музичког педагога и писца. О поезији је говорила др Светлана
Марковић Штрбац, професор књижевности. Гости вечери: Александра Ђокић,
композитор и пијаниста, Петар Торбица, музичар.

 11.6. 2015. – Представљање књиге песама Гордане Симеуновић „Бука живота. Са
ауторком је разговарао Карло Астрахан, уредник.

 12.6.2015. –– Представљање новог броја часописа за књижевност и уметност
„Воштанице“. Бојићев поетски кутак. Гости: Светлана Лазаревска, Ленче Китанова,
Зоран С. Пиљевић.

 13.6.2015. – Предавање „Значај вишег образовања за жене: повест о наставници,
Станка Глишичева и ученици, Паулина Лебл Албала Прве женске реалне
гимназије“.Предавања поводом обележавања 110 Прве женске тј. Пете београдске
гимназије. Предавач др Светлана Томић.

 16.6.2015.- Представљaње књиге афоризама „СЕР-БИА 2014.-1914.“ Душана
Лончара, дипл.социолога из Новог Сада. У представљању су учествовали Др
Душан Јањић, социолог, Драгољуб Петровић-Дража, колумниста и рецензент,
Јовица Кртинић, директор Библиотеке, и аутор.

 17.6.2015. у 19 часова – Представљање књиге „Етнологија и генетика -
истраживање порекла Срба и становништва Србије“ Ивице Тодоровића и других.
О књизи и целокупном пројекту говорили су др Ивица Тодоровић, рецензент др
Гордана Благојевић као и председник Друштва српских родословаца
„Порекло“ Јовица Кртинић. Присутнима су се обратили и стручњаци ДНК
лабораторије МУП Србије, без којих би овај истински подухват био немогућ.

 18.6. 2015. у 19 часова – Представљање књиге Јелице Грегановић „Осмех за сваки
дан“.

 24.6.2015. – Опаске о ... Тесли. Гост: проф. Веља Абрамовић
 26.6. 2015. – Ауторско вече Драгана Јаковљевића, књижевника, новинара и

професора универзитета из Бидимпеште. Специјална гошћа: Катарина Јеремић,
инерпретаторка етно песама.

 2.7 – Вече подршке Исидори Бјелици. Гости Бојана Дурман И Димитрије Бјелица
 7.9. – Представљање романа Индире Дурмић „Тишина“у издању Књижевне

омладине Србије. Говоре: Тања Вукићевић, Александра Шаљић и ауторка.

 11.9. – Чајака у 7 код Бојића. Гости: Весна Капор , писац, Војислав Радојковић,
писац, Душан Недељковић, новинар и писац. Уредник: Карло Астрахан.
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 18.9. – Трибина „Библиотеке у облацима“- Разговор о стању у школским
библиотекама водили су Јасминка Петровић, Јелица Грегановић и Дуле
Недељковић. Модератори: Анђелка Танчић и Олга Јечменица.

 21.9. – Поетско вече Књижевног клуба „Сирин“.
 22.9.– Вече Друштва књижевника Београда - Представљање књиге песама

Александра Аризановића „Корак без трага“. Говоре: Срђан Симеуновић Сендан и
Васа Радовановић. Водитељ програма: Мирјана Новокмет.

 24.9. – Представљање књиге песама Горана Тадића „Очи наше“.
 25.9.2015. – Песничка трибина „Бојићев поетски кутак“. Учесници: Вања Јанчић,

Дејан Каназир, Марина Совтић, Драгоњуб Бркић, Светлана Панић и Немања
Новчић Уредник: Карло Астрахан.

 Трибина „Библиотеке у облацима“ Гости: Весна Црногорац и Слађана Галушка.
Модератор: Анђелка Танчић.

 30.9.– Представљање књига „Борових иглица плес“ – Драганe Ћатић и „Игра ватреног
круга“ – Веснe Таталoвић.

 8.10. 2015. – „Портрети из јучерашњег света: 1840-1945“. Представљање књига Симе
Ц. Ћирковића.

 9.10.2015. - Трибина „Библиотеке у облацима“. Гости: Биљана Љубисављевић,
Миљан Мићуновић, Славко Анђелић.

 15.10.2015. - Вече савремене српске књижевности.
 16.10.2015. - Чајанка у 7 код Бојића. Гости: Александра Миката, Горица Нешовић и

Горан Тадић.
 23.10. 2015. - Бојићев поетски кутак. Гости: Ан Никвул, Валентина Новковић,

Радомир Д. Митрић, Ненад Плавшић и Љубодраг Стојановић.
 26.10.2015 – Представљање књиге Виолете Алексић „Дан када се `Бре` вратио кући“.

Гости: Драган Ристић Кал, Зоран Јанчески Јоза.
 29.10.2015. - Представљање новог броја гласила Друштва књижевника Београда

„Књижевне вертикале“. Говорили су: Мирјана Новокмет, Васа Радовановић, Живојин
Ивковић, Срђан Симеуновић Сендан.

.
 3.11.2015. – „Круг Бојићевих читалаца“. Гост – домаћин Ксенија Кончеревић ,

професор Београдског универзитета. Разговор водила: Олга Јечменица, библиотекар.
 6.11.2015. – Бојићев поетски кутак.
 12.11.2015. - Представљање књиге Владиславе Војновић „Приче из главе“. Гости:

Катарина Стојић и ауторка.
 19. 11. 2015.- „Баште у камену Маварске и Андалузије – Шпанија“. Предавање са

видео презантацијом. Говори: Марија Савин.
 24.11.2015. – Друштво књижевника Београда организовало је Вече ангажоване сатире

„Балкански троугао“. Учесници: Миливоје Јозић, Васа Радовановић, Боривоје Илић,
Деана Саиловић, Мирјана Новокмет, Срђан Симеуновић Сендан, Даринка Марковић
и други чланови ДКБ-а, БА(С)Т-а и спацијални гости.

 26.11.2015. – Представљање књиге Бранкице Дамјановић „Не бих ово могла без тебе“
 27.11.2015.– Чајанка у 7 код Бојића. Гости: Сунчица Јерговић, Игор Маројевић,

Драган Богутовић. Уредник: Карло Астрахан.
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 1.12.2015. – Представљање књиге „Приче са градских ћошкова“, идавач Порталибрис.
 3.12.2015. – Предатваљање романа Ранке Танасић Барлов „Живот на грам“. Учествују:

Карло Астрахан, Моника Крстић, Уна Цакић.
 – Представљање новог броја часописа „Воштанице“ и Бојићев поетски кутак.
 9.12.2015. - Представљање књиге Валентине Новковић « Безвремено»
 14.12.2015. – Представљање збирке поезије Ларе Лале Бранков “Тројеручне очи”.
 16.12.2015. – Круг Бојићевих читалаца. Гост - домаћин Иван Велисављевић, филмски

аналитичар.Ражговор водила: Олга Јечменица, библиотекар.
 17.12. 2015.– Чајанка у 7 код Бојића. Гости: Јелица Грегановић, Горица Нешовић и

Дуле Недељковић.
 24.12.2015. - Вече Друштва књижевника Београда.
 25.12.2015. - Трибина “Библиотеке у облацима” . Гости: Јасмина Иванковић, Роксанда

Игњатовић, Зоран Пеневски.
 25.12.2015. - Вече сатире. Гости:Миодраг Стошић, Владица Миленковић, Павица

Вељовић.

● РАДИОНИЦА ЗА КРЕАТИВНО ПИСАЊЕ

Као и претходних година, и у 2015. 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.
Током 2015-те године, Радионица је имала 40 окупљања.

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
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воде запослени, библиотечки радници, који осмишљавају и реализују радионице
кроз разне облике и методе рада и коришћење интернета.
Као пример рада на огранцима у овом извештају наводимо детаљније реализоване
програмске садржаје на огранаку „Хаџипоповац“. Чак и само летимичан преглед
активности, указује колика се пажња поклања нашим члановима, пре свега младим,
и како библиотекари, помно ослушкују потребе и интересовања корисника, а да
им , у исто време, нуде и нове садржаје.

Огранци:

1. Огранак „Хаџипоповац“

 04.03.2015. је на Хаџипоповцу ,уз пријатну атмосферу и велики број
посетилаца, одржано представљање књиге за децу "Урошево бисерје".
Славка Лазић Војиновић, аутор књиге, је дугогодишњи члан библииотеке
"Милутин Бојић" на Хаџипоповцу. У уводној речи Славка је рекла да памти
време када је овај огранак библиотеке почео са радом, у старој згради, која
више не постоји.

Њена књига чини својеврсну збирку дечијих песама, кратких прича, анегдота
и доскочица. Тематски обухвата нејлепше животно доба, доба детињства, од првих
сазнајних дана до периода дечаштва. Књига је писана са љубављу и пажњом,
нарочито према Урошу, главном јунаку приче.

О збирци је говорио професор Славко Ранковић, рецезент. Он је указао на
однос старије генерације према деци у процесу преношења искустава, васпитања,
разумевања дечијег мишљења и промена у одрастању. Овде је тај однос људи
трећег животног доба према детету пун ведрине и благости. Милена Шећеровић из
издавачке куће "Сигнатуре" је истакла да оваква књига, боље него неки педагошки
приручници потврђује да се особине као што су доброта, самопоштовање или
поштовање других уче и стичу у комуникацији како са родитељима тако и
старијим особама. Милош Војиновић је рекао да је значајно то што је књига
написана на "чистом" народном језику, без употребе страних речи и израза и
сложених конструкција.

Стихове је говорио глумац Славољуб Новаковић. Број посетилаца –
50.

 02.04.2015. године, а поводом Међународног дана књиге за децу, у
библиотеци «Милутин Бојић», огранак Хаџипоповац, гостовали су: познати
дечји писац Радислав Јовић и три одељења ученика четвртог разреда ОШ
«Ослободиоци Београда» Ученици су имали прилику да се упознају и
друже с песником Радиславом Јовићем. Размена песничког стваралаштва
деце и песника је протекла у атмосфери за памћење. Осмеси нису силазили
са лица посетилаца, а умеће песника да говори језиком деце допринело је
да се поезија заволи и деца подстакну на читање и писање. Неки „будући
песници“ су се одважили да говоре своје прве стихове. Ово је уједно била и
промоција Јовићеве нове збирке песама „Симпатије“, а песник је говорио и
стихове из његових раније објављених књига Чаробни осмех и Звркотека.

 18.05. у 18 часова на огранку Хаџипоповац одржан је промоција пројектне
наставе ученика трећег разреда Средње техничке ПТТ школе. На
промоцији су ученици представили своје радове и принцип
саморегулисаног учења. Отворена је изложба љубавних писама ученика
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каоја су написана на српском и четири страна језика, а премијерно је
емитован ученички филм.

 23.маја 2015. на огранку Хаџипоповац одржано је песничко вече и том
приликом представљена је збирка поезије "Безвремено" Валентине
Новковић. Њена поезија је спој рационалног и ирационалног , архаичног и
новог, концизна, препуна метафора и стилских фигура. По речима Светлане
Фуцић: "У немогућности да у реалности свакодневице досегне жељене
висине, Валентина Новковић прибегава сећању, као и имагинарном, те на
тај начин своју спутану емотивност претаче у песничке слике, као што се
вешт сликар игра бојама. Истанчаним сензибилитетом, она, наоружана
старовременским изразима, понире у своје унутарње биће што и јесте
одлика песника-романтичара склоних да свему дају управо лирски
тон."(Светлана Фуцић)

О књизи су још говорили Радомир Мићуновић, Малиша Станојевић и Снежана
Алексић. Стихове су казивале Владанка Цветковић и аутор. У пријатној
атмосфери уживао је већи број (35) поклоника поезије.

 Библиотека „Милутин Бојић“ и „Центар Минијатура“ организовали су
изложбу ручно писане књиге и калиграфских радова на Хаџипоповцу под
називом „Благо манастира Србије калиграфским пером“. Изложба је трајала
од 24.новембра до 15.децембра 2015. Учесници изложбе са својим
радовима су били: Јагода Јанковић, Ливна Бољановић, Наташа Војводић,
Тамара Михајловић, Радмила Вукадиновић, Татјана Јанковић, Александра
Шакота и Јованка Шоргић. Почасни гост изложбе је био Александар Додиг.
На Хаџипоповцу се одржавају радионице калиграфије. У прошлој години
је било укупно 40 радионица. Радионице садрже основне приказе о алатима,
материјалима и стиловима разних писама. Гости радионице између осталих
били су и ученици основне школе „Филип Кљајић са наставницом историје
Мирјаном Шоргић- Поповић и сарадницом Весном Манојловић.

 У четвртак, 24.12.2015.на огранку Хаџипоповац представљена је књига
Драгоја Радивојевића "Кроз мозаик живота". Ова књига је својеврсна
породична сага о ауторовим прецима, нарочито истакнута кроз призму
ратних дешавања од почетка до краја двадесетог века. Ратна дешавања су
просто неизбежна на овим балканским просторима као резултат људске
несавршености и нехуманости. Ауторове приче о људима у ратним
ситуацијама су овде у сладу са тезом Михаила Лалића да се људски ликови
и карактери најбоље оцртавају у ратним приликама, када падају све маске и
брзо се покаже све добро и све лоше у људској природи.

 Приче у овој књизи су у секвенцама, фрагментарне, све заједно попут
слагалице граде један мозаик. Присутна је стална потрага за коренима,
преиспитивање идентитета и људске судбине. Мушки ликови су ратници и
јунаци на бојишту који бране част и отаџбину. Александра Ђуричић,
књижевни критичар је истакла улогу женских ликова:"Заједничко им је
материнство за које су спремне да жртвују све, чак и сопствени углед у
друштву и том метафором аутор исписује својеврсну апотеозу материнству
као најузвишенијем људском залогу опстанка човечанства, упркос свему
што је двадесети век изнедрио против њега".
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О књизи су говорили Раде Војводић, књижевник, Милена Шећеровић из
издавачке куће "Сигнатуре" и аутор. На књижевној вечери било је 50
посетилаца.

2 Огранак „ Пера Ћетковић“

Колективне посете деце предшколског и школског узраста – 20

3 Огранак „Ново насеље“

Колективне посете деце предшколског и школског узраста – 15
Поћетни курс турског језика - 8

4 Огранак „Борча“
Колективне посете деце предшколског и школског узраста - 20

5 Огранак „Овча“ –

ЛИКОВНА РАДИОНИЦА - понедељком у 15 часова, укупно 17

ШКОЛА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА - понедељком и петком од 16 часова, укупно 65

КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА ДЕКУПАЖА - петком од 15 часова, укупно 33

ПРЕДАВАЊА - Примена пестицида и хибрида кукуруза у јануару

- Примена хербицида у ратарским културама у фебруару

ПОСЕТА ПРЕДШКОЛАЦА - 24. марта
- 13. маја

ПОСЕТА ВРТИЋА БАМБИ - 10. марта

ЗАВРШНА ПРИРЕДБА ШКОЛЕ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА - 24. јуна.

6. Огранак „Котеж“
Назив радионице: Рад са децом са посебним потребама – 50 радионица
Шах клуб – 20
19. маја је одржан рецитал под називом „То је тај“ и изложба ликовних радова

деце из Радионице

7. Огранак „Падинска скела“,
Колективне посете деце предшколског и школског узраста - 15

8. Огранак „Стара Карабурма“
Колективне посете деце предшколског и школског узраста – 10

Укупно 425 програмских активности на нивоу Библиотеке
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О свим програмима, посетиоци су се информисали на сајту библиотеке. Програми су
бесплатни и намењени како грађанима Палилуле, тако и свим заинтересованим
Београђанима.

Посећеност програма потврђује и квалитетан садржај истих (просечна посећеност програма
у оквиру програма “Слободно код Бојића - 35, Креативног писања 10, радионица на
огранцима Библиотеке 10-15).

2.7 ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА

Набављена опрема:
- Рачунар опремљен за комплетну обраду графичког, видео и аудио материјала.
- Фотоапарат високе резолуције намењен за дигитализацију великих формата
*напомена: 1 фотоапарат је набављен средствима добијеним на конкурсу Минстарства
културе и информисања Р. Србије
други фотоапарат је набављен из буџетских средстава.
- Комплет за осветљавање грађе при дигитализацији фото апаратима.

Дигитализовано:
Монографских публикација 30
Серијских публикација 3 од тога:
Палилула : гласило Скупштине општине (31 број)
Палилула : месечни информатор (69 бројева)
Пољоиндустрија : лист удружених радника Пољопривредног комбината "Београд"
(10 бројева) - велики формат
Ново формирано:
Дигитална едиција "Бојићевци" одељак посвећен члановима наше библиотеке. у овој
едицији објављују се материјали наших истакнутих чланова.
Прва дигитална збирка: Михаило Миљковић
текстуални и звучни записи, књиге са посветом из личне архиве.
Електронски каталог фонда књига на страним језицима.
Видео архива Библиотеке "Милутин Бојић" - на засебном сајту
Унапређено:
Интернет портал библиотеке, редизајниран и осавремењен, прилагођен преглед на свим
платфомама.
Интернет презентација дигиталне библиотеке, редизајниран и убрзан.
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2.8 ФОНД КЊИГА НА СТРАНИМ ЈЕЗИЦИМА

У фонду се налази 4.529 наслова на енглеском, немачком, руском, француском, италијанском
и шпанском језику. Реч је о веома разноврсној и квалитетној грађи која обухвата и
белетристику и стручну литературу из различитих области. Поред бројних дела класичне
књижевности, као незаобилазне литературе свих студената страних језика, наши чланови
сада на језику оригинала могу читати и књиге нобеловаца, добитника најпрестижнијих
националних награда, као и најтраженије наслове из савремене литературе.

Посебну пажњу скрећемо на старе и ретке књиге, од којих већина није доступна у
дигиталном облику, нити је преведена на српски језик, па је ово јединствена прилика да се
сладокусци писане речи упознају са њиховим садржајем. Заједно са овим фондом, заживеће
и посебна читаоница у којој ће корисници моћи да читају књиге на страном језику које се не
могу позајмљивати из библиотеке.

Целукопан фонд књига на страном језику сачињен је од поклон-књига чланова библиотеке и
осталих грађана и наша намера је да га сваким даном богатимо.


