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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:  “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  2016.
годину, као и одлукама Управног одбора.

Мисија и програмски задаци Библиотеке "Милутин Бојић"

Мисија:
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•    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;
Александра Јовановић, члан;
Олга Јечменица, члан из реда запослених.

        Од бројних активности и пројеката које су се одвијале током  2016. издвајамо:
        - 19.маја 2016. је обележен Дан библиотеке,  доделом награде „Милутин Бојић“ за
најбољу поезију младих песника.
      -  Пројекат „Дигитална библиотека“ потпуно је заживео, а у трећој фази покренута
је претражива дигитална библиотека
      -  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
      - Фонд књига на страним језицима, формиран 2015-те године, приновљује се новим
насловима и то из поклона читалаца
      -Библиотека је учествовала на Сајму књига      
     - од маја 2016. примењује се електронска обрада публикација Бисис 4
     -  Библиотека је учествовала  у културној манифестацији „Ноћ музеја“
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     -Библиотека је организовала акцију „Књига на кућном прагу“
     - 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
                 -  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
   
  -   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.
   -Библиотека "Милутин Бојић" упутила је 2. новембра 2016. године иницијативу Комисији
за споменике и називе тргова и улица Града Београда да један трг или улица у главном граду
добију име по књижевнику и историчару уметности Милану Кашанину.

.

• 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.

 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  2016. године у Библиотеку “Милутин Бојић” је уписано 10.993 чланова, а 2.240
чланава других библиотека са територије града је користило услуге библиотеке, што
значи да је Библиотека пружила услуге за 13.233 корисника
     - Број посета је 62.670
     - Број издатих библиотечких јединица 144.363
     - Број  електронски обрађених књига, закључно са 31.12.2015. је 7.080
     - Број изведених културно-образовних садржаја/ програма је 480
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2. ИЗВЕШТАЈИ ПО ОБЛАСТИМА

          2.1  ПРОЈЕКТИ И АКЦИЈЕ

 Библиотека се ове године укључила у културну манифестацију Ноћ музеја и 21.
маја организовала  изложбу „Тито на кило“ и „1982 – Година када је рођен
„Краљ  речи“. У  просторијама  Матичног  одељења  и  дворишта  библиотека
изложене су књиге из времена Југославије,  а које се налазе,  највећим делом у
депозиту  Библиотеке,  а  чији  је  аутор  био  Јосип  Броз.  Изложба  је  наишла  на
ванредну заинтересованост посебно млађе популације,  која до сада није имала
прилике да види „књиге на метар“ из једног другог времена о коме су слушали
само  од  старијих.  Идејни  творац  и  аутор  изложбе  је  био  Јовица  Кртинић,
директор библиотеке. 

 Осим ове поставке, представљена је и изложба о 1892. години, када је рођен М.
Бојић и битним технолошким и културним догађајима у Београду тога времена.
Ауторка  изложбе  је  била  Гордана  Петковић,  библиотекарка.  Посетиоцима
библиотеке у Ноћи музеја било је омогућено да виде рукопис чувене Бојићеве
„Плаве гробнице“ написане 1917. године, а поред тога су и први пут  изложена и
писма која је Милутин Бојић слао свом брату Радивоју. Изложба фотографија о
1892. је призвала  дух свакодневног живота Београда у то време, у години кад је
основана  Српска  књижевна  задруга,  Српска  академија  наука  и  уметности,
Ботаничка  башта  “Јевремовац”,  отворен  водовод,  кренуо  први  трамвај  у
Београду...

  Трећа  изложбена  поставка  представља  радове  студената  завршне  године
Факултета примењених уметности, њихова идејна решења за уређење дворишта
наше библиотеке, што ће бити прва летња читаоница у Београду. Посебан значај
ове  изложбе  јесте  то  што  су  студенти  у  њој  дали  и  идејна  решења приступа
библиотеци за особе са инвалидитетом.  Посетиоци су могли да гласају за рад
који им се највише допада.

 Дан библиотеке је обележен проглашењем новог победника  песничке награде
„Милутин Бојић“. Од 120 пријава, жири је одабрао да је најбољи млади песник
за 2016. годину, Бојан Тодоровић, са збирком песама „Чарли“.

. 

 Захваљујући  купљеном  скенеру,  што  је  финансијски  омогућило  Министарство
културе Републике Србије,  Библиотека  је  успела да дигитализује  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,  формирана  је  озбиљна  завичајна  дигитална  збирк,  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. 

● Библиотека организује Трибину за медије и културу ,,Чајанка у 7“ коју води Карло
Астрахан,  књижевник и „Круг Бојићевих читалаца“ и „Бојићев поетски кутак“
трибине које води Олга Јечменица, библиотекар. Осим ових трибина, одржава се и
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Радионица  креативног  писања,  коју  води  Виолета  Вучетић,  професор  српског
језика.

● Библиотека  је  учествовала  на  61.  Сајму  књига,  из  подршку  Библиотеке  града
Београда, на чијем штанду је промовисала своју издавачку делатност и представила
активности

● Током  пролећних  и  летњих  месеци,  организована  је  акција  „Књига  на  кућном
прагу“

-   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.   
.

● 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 КОРИШЋЕЊЕ БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ

Огранак Број
корисника

Број
посета

Број  издатих
књига

Матично одељење 2.997 15.034 40.875

Хаџипоповац 855 4.663 11.323

Стара Карабурма 294 890 3.200

Ново насеље 1.307 6.946 15.643

Пера Ћетковић 1.228 11.928 19.020

Дунавски венац 207 530 1.600

Котеж 547 1.944 6.536

Борча 2.374 10.801 22.345

Падинска скела 760 3.078 8.755

Овча 424 4.616 8.516
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УКУПНО 10.993 60.430 137.813

Чланови  других
библиотека 

2.240 2.240 6.550

Укупно  пружених  услуга 13.233 62.670 144.363

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.У односу на претходну годину, највећи пад
чланства  је  примећен  на  огранцима  Стара  Карабурма  и  Дунавски  венац,  због  честог
боловања  запослених,  док  су,  традиционално,  најефикаснији  били  Матично  одељење  и
Борча.

2.3  НАБАВКА КЊИГА
         
      

Врста набавке

Откуп Скупштине града  4.077

Откуп Министарства       2.344

Поклон књиге   604

Наменска куповина   21

Сопствена издања 34

Укупно   7.080/  Број  наслова
6.721

 
                       
                        Стручна комисија која је вршила одабир нових наслова које је финансирала
Скупштина града Београда и понуђени списак наслова од стране Комисије Министарства
културе, у свом раду се 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
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2.4 ОБРАДА БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ

Стање књижног фонда Библиотеке на дан 31.12.2016.

Огранак Обрађено у 2016. Укупан фонд

Матично одељење 1.967 30.147

Ново насеље 980 7.271

 Карабурма 317 9.246

Котеж 411 6.802

Падинска скела 447 8.829

Овча 368 9.023

Дунавски венац 285 5.502

Борча 1.177 13.788

Пере Ћетковић 575 9.030

Хаџипоповац 553 9.203

УКУПНО 7.080 108.841

 
Обрађене књиге према УДК

Општа група 60
Филозофија, Психологија 289
Религија 81
Друштвене науке 402
Природне науке 114
Примењене науке 116
Уметност 124
Домаћа књижевност 1.545
Страна књижевност 3.327
Историја, Географија 229
Књижевност за децу 881
Укупно 7.080

 Од маја 2016. Библиотека је прешла на електронско евидентирање записа у програму Бисис
4, унапређеној верзији, која сада омогућава преузимање записа из преко 10 библиотека, тако
и самостално формирање записа, што у пређашњој верзији није било могуће. Тиме је рад
унапређен  и  олакшан.  У  циљу  успостављања  циркулације  и  електронског  евидентирања
издавања  књига,  у  току  је  унос  свих  библиотечких  јединица,  тј.  унос  свих  инвентарних
бројева и у Матичном одељењу, као и на огранцима.

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 2016. године
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Најчитаније књиге домаћих аутора

1. "Иследник" - Драган Великић
2. "Сузе светог Николе" - Бранислав Јанковић
3. "Седам живота принцезе Смиље" - Гордана Ћирјанић
4. "Одлазак у Јолки Палки..." - Мирјана Ђурђевић
5. "Најнормалнији човек на свету" - Иван Токин

Најчитаније књиге страних аутора

1. "Кафка на обали мора" - Харуки Мураками
2. "Лежање на каучу" - Ирвин Јалом
3. "Чудан осећај у мени" - Орхан Памук
4. "Соко и ластавица" - Борис Акуњин
5. "Руска" - Едвард Радерфурд

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 2016. године било четири програмска циклуса

1.  „КРУГ БОЈИЋЕВИХ ЧИТАЛАЦА“
2. ЧАЈАНКА У СЕДАМ КОД БОЈИЋА
3. БОЈИЋЕВ ПОЕТСКИ КУТАК
4. РАДИОНИЦА КРЕАТИВНОГ ПИСАЊА 

●  ПРОГРАМИ  КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ  

Програми у Матичном одељењу

 16.1.2016.  –  Представљање  књиге  Никице  Симића  “Хераклит  мрачни  у  хрватском
школству”. Гости: Никола Шимић Тонин, Жаклина Кутија, Душан Стојковић.

 19.1.2016.– Представљање књиге Драгице Ужареве “Брод без капетана”.
 21.1.2016. – Представљање књиге Мирославе Ђушић Недељковић “Дорћолске липе”.
 22.1.2016. – Представљање књиге Миодрага Стошића “Мачка без једне ципеле”.
 25.1.2016. – Вече Друштва књижевника Београда. Књижевни и            музички портрет

Васе Радовановића.
 26.1.2016.– Представљање књиге Јелене Андоновић “Србикон”.      Говоре: Гордана

Милићевић, Растко Јевтовић и ауторка.
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 28.1.2016. – Чајанка у 7 код Бојића. Гости: Марко Видојковић, Живко   Николић и
Братислав Пејовић.

 29.1.2016.  –  Бојићев  поетски  кутак  –  Представљање  књижевног       зборника
„Велесови фрагменти“.

 2.2.2016.  – “Вече клавира” - музичко вече проф. Љиљане Арсеновић и пријатеља.
 4.2.2016.– Представљање збирке поезије Славице Пејовић “Бит и сање”. Говоре : Ана

Дудаш и Миљурко Вукадиновић.
 9.2.2016.– Представљање књиге Јасне Арбанас “Географија успомена”
 12.2.2016.  – Представљање романа Веље Жуњића „Боја твога имена“.
 17.2.2016.–  Круг  Бојићевих  читалаца.  Гост-домаћин:  Дуле  Недељковић,  новинар  и

писац.
 18.2.2016.  -  Представљање  збирке  афоризама   Павице  Вељовић “Сизифе,  промени

руку”. Гости: Јелица Грегановић и Мирјана Мариншек Николић.
  19.2.2016. – Бојићев поетски кутак и Чајанка у 7 код Бојића. Гости: Зорана Бокан,

Лидија Ћирић и Стеван Крстец.
 23.2.2016. – Вече Друштва књижевника Београда.
 24.2.2016. – Поетско вече Савеза књижевника у отаџбини и расејању.
 25.2.2016. – Песничко дружење са Љиљаном Нинковић Мргић.
 26.2.2016.– Представљање романа Зорана Шкиљевића “Врата подземних вода”.

 3.3.2016. -  Чајанка у седам код Бојића.  Гости:  Дража Петровић и Марко Шелић –
Марчело.

 10.3.2016.  –  Представљање  романа  “Дневник  једне  књучаонице”
Мине Алексић. Говоре: Миша Алексић и Карло Астрахан.

 16.3.2016. – Концерт ученика МШ “Мокрањац”.
 17.3.2016. – Вече посвећено холандској књижевности и култури читања. Гости: Проф.

Др Јелица Новаковић-Лопушина, Тамара Бритка, студенти групе за недерландистику.
 18.3.2016. – Представљање књиге Сање Радуловић “Лепет крила мајке птица“.
 21.3.2016. – Бојићев поетски кутак , посебно издање поводом Светског дана поезије.

Гости: Милица Милосављевић, Зорица Крстовић, Беатрис Стошић, Светлана Панић,
Драгица Ужарева...

 25.3.2016.  –  Представљање   зборника  поезије  посвећеног  Ани  Илић,  девојци  из
Владичиног Хана која болује од Фридрајтове атраксије.

 29.3.2016.– Представљање књиге прича Владанке Цветковић “Двојство једнине”.
 31.3.2016. – Вече Друштва књижевника Београда.

 1.4.2016. Поводом Светског дана књиге за децу,  са ђацима ОШ “Вук Караџић” се
дружио уређивачки тим часописа “Нај” и разговарао о креирању часописа за децу.

 5.4.2016.  – Концерт Ање Оваскаинен, виолина и Татјане Симоновић, клавир. Гост:
Вук Оваскаинен, виолончело.

 6.4.2016.  – Вече путописа Марије Савин.
 7.4.2016.  – Представљање романа Милорада Новаковића “Дилкан Бре” и “Гламочко

Глуво”. О романима је  говорила Лидија Ћирић. Бојићев поетски кутак.
 8.4.2016. – Представљање  романа “Кроз трње до звезда” Касијане Милошевић.
 8.4.2016.  – Чајанка у 7 код Бојића.  Гости:  режисер Милутин Патровић и новинар

Дијана Ђорђевић
 12.4.2016. – Концерт ђака МШ “Мокрањац” - гудачки одсек
 13.4.2016.   –  Представљање  ДВД  с  кратким  документарним  филмовима  Неде

Ковачевић „Жене у београдским споменицима“.
 14.4.2016. – Концерт ђака МШ “Мокрањац” - гудачки одсек.
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 15.4.2016. у 19 часова – Представљање  романа “Опет сам те сањао” Љиљане Шарац.
О роману су говориле: Роксанда Игњатовић и Олга Јечменица.

 18.4.2016. у 19 часова – Представљање романа Александра Петровића “Београдска
књига мртвих”. О роману су разговарали Игор Солунац и аутор.

 19.4.2016. – Музика међу књигама. Концерт Давида Штрбца и “Врачарских солиста”.
 21.4.2016.–  Престављање  књижевног  стваралаштва  Бранимира  Шћепановића.  Гост:

Мило Ломпар. Са аутором је разговарао Јовица Кртинић.
 22.4.2016.   –   Представљање  књиге  афоризама  “Представа  о  животу”  Далиборке

Шишмановић Кепчија
 22.4.2016.    -  Поводом  Светског  дана  књиге  и  ауторских  права   ученици  Шесте

београдске гимназије одржали су јавни час  под називом “Рам за Шекспира”.
 25.4.2016. - “Девета капија” - Вече Свесловенског књижевног друштва.
 26.4.2016.  – Концерт “Поздрав априлу”. Гости: Ирина Загурска, клавир и Јосип Чала,

виолина.
 28.4.2016.  – Вече Друштва књижевника Београда.

 6.5.2016. - Чајанка у 7 код Бојоћа – Медији и књижевност – Гост: Душица Жегарац.
 11.5.2016 – Трибина “Библиотеке у облацима”. Гости: Мира меглић, Милена Бићанин.

Дејан Ристић.
 12.5.2016. -  Представљање романа Данијеле Станковић Вилићевић “Изненађење на

Сретење” и радионица “Учени фес”. Дружење  са ђацима ОШ “Старина Новак”.
 18.5.2016. - Представљање књиге Радомира Д. Митрића “На путу за Хиспетију”.
 18.5.2016. - Додела награде победнику конкурса за младе песнике “Милутин Бојић” .
 19.5.2016. - Отватање изложбе радова студената Факултета примењених уметности у

Београду.
 20.5.2016. –  Представљање књиге Лидије  Ћирић “Реквијем за један дан”.  Говоре:

Владимир Матковић и ауторка.
 20.5.2016. - Чајанка у 7 код Бојића – Медији и књижевност. Гости: Сања Пурић, Вања

Булић и Владимир Матковић.
 21.5.2016. - Манифестација “Ноћ музеја”. Изложве: “Тито на кило”, “Београд 1982” и

радови срудената ФПУ.
 25.5.2016.  –  Поетско  вече  Илинке  Вуковић.  Говоре:  Јованка  Јелић  и  Радомир

Мићуновић
 26.5.2016.– Представљање нових чланова Друштва књижевника Београда. Учесници:

Никола Станковић, Анка Станојчић, Милан Живковић, Ана Стиеља, Иван Петровић.
Водитељи програма: Васа Радовановић и Срђан Симеуновић Сендан.

 27. 5 2016. - Представљање романа „Црни храст“ Душана Булића

 1.6.2016. –  Концерт хора “Лучинушке”.
 2.6.2016. – Вече гуслара Радована Фуртуле.
 3.6.2016. - Промоција романа "Орхидеја" Маријане Дешић. Гости на промоцији: Вања

Булић,Илинка Марковић, Александра Јовановић и  глумица Бранка Веселиновић.
 8.6.2016.  -   Промоција  романа  Мирка  Младеновића  «Био  једном  један  народ»  и

свечано проглашење победника конкурса «Врата књиге» за 2016.
 9. јун  2016. – Чајанка у 7 код Бојића. Гости: Љубица Рибић, Милан Новак и Драгица

Ужарева.
 16.6.2016.  -  Представљање  књиге  Жељка  Војиновића  “7524”.  Гости:  Цвијетин

Миливојевић, Ацо Пантић, Милка Кресоја , Петар Кресоја.
 17.6.2016.–  Представљање књиге Сања Вукосављевић «Игра сенки».

- Чајанка у 7 код Бојића – Медији и књижевност. Гости: Гојко Божовић, Милена Вујновић,
Сања Вукосављевић.

 20.6.2016. - Завршно вече радионице «Креативног писања».
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 23. 6.2016. - Представљање романа „Црни храст“ Душана Булића.Говорили су Ђорђе
Јовановић, Дубравка Драговић Шеховић.

 30.6.2016.  -Бојићев  поетски  кутак.  Гости:  Владанка  Цветковић,  Илинка  марковић,
Милета Стаматовић.

.

 9.9.2016. – Промоција збирке поезије Марије Богићевић „Траг Мисли“. Говорили су:
Владимир Вујиновић и Ненад Плавшић.

 14.9.2016. – Представљање збирке песама Виктора Теона Радуна 
„Крв и ружа“.  Говориле су:  Јелена Марићевић,  Лидија  Маловић Кочи и Леонида Марија
Лесан.

 16.9.2016. – Представљање часописа „Културни мозаик“ и „Бојићев поетски кутак“.
 23.9.2016. – Представљање збирке поезије Зорице Крстовић „Светлост над дланом“.

Говорили су: Владанка Цветковић, Радован Влаховић и Марија Пипиповић.
 28.9.2016. – Представљање књиге прича Горана Стојчића „Бесани“.
 28.9.2016. – Чајанка у 7 код Бојића – Медеији и књижевност. Гости: Јелена Ленголд,

Мило Ломпар, Сунчица Јерговић, Горан Стојчић и Бранкица Ђукић.
 29.9.2016.  –  Књижевно  вече  Ивана  Ивановића,  утора  романа  „Црвени  краљ“,

„Аризани“....
 30.9.2016. – Представљање књиге „Звездане машине“ Тање Пејић“ у издању ДКБ и

представљање књићевника чланова ДКБ. Учесници: Срђан Симеуновић Сендан, Васа
Радовановић, Тања Пејић.

 6.10.  –  Представљање  књиге  др  Душка  Лопандића  „Династије  које  су  владале
Европом“. О књизи су говорили историчар Ратомир Миликић и аутор.

 13.10. – Представљање књиге Неде Ковачевић „Београдски споменарник“. О књизи су
говориле др Светлана Томић, Дубравка Јовановић Битенц и ауторка.

 14.10. – Чајанка у 7 код Бојића. Гости: Зорана Бокан, Татјана Венчеловски и Зоран
Рапајић.

 19.10. – Вече Свесловенског књижевног друштва. Представљање нових радова.
 20.10.  –  Представљање  романа  Мирославе  Ђушић  Недељковић  „Џем  од  кајсија“.

Говориле су Оља Ристић, Илинка Вуковић и ауторка. Делове романа је читала Марија
Радоичић.

 21.10. – Чајанка у 7 код Бојића. Гости: Мирјана Марковић, књижевница из Сремске
Митровице и Стијепо Брбора, уметнички фотограф.

 28.10. – Бојићев поетски кутак. Гостовање песника из Македоније и Швајцарске.

 2.11.  Владимир Мегре  -  "Звонећи кедри Русије"  -  Јавно читање    Анастасијиних
мудрости..

 3.11. -Представљање књиге Марице Буквић  „Капљице из меандра     мог живота“.
 4.11.– Представљање књиге Саше Маринковића „Исповест хартије“.
 15.11.-  Дијалог  култура  -  сећање  на  Андре  Малроа.  Предавање  са  пројекцијом

професора др Душана Пајина.
 16.11. –  Владимир Мегре - "Звонећи кедри Русије" -  Јавно читање Анастасијиних

мудрости..
 17.11. – Представљање књиге поезије Лидије Ћирић „Кабаница за сузе“. 
 17.11.–  Бојићев  поетски  кутак.  Гости:  Ненад  Плавшић,  Данијела  Глишић,  Немања

Новчић, Лидија Ћирић, Наталија Кузњецова, Јалена Вида и Бранислав Црнић  
 18.11.– Представљање књиге Љиљане Црнић „Да ме има“.
 23.11. –  Представљање романа Љиљане Шарац “Где сам то погрешила” и романа

Марије Микетић “Крв у леду”.
 24.11.– Представљање есеја Петра Краса “Последњи   Weltschmerz”.  Говоре: Борко

Вељовић, Душица Петронијевић, Јелена Драговић.
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 25.11.– Представљање романа Николе Мишовића “Ко је убио Деда Мраза”. Говоре:
Мирјана Марковић и Ненад Плавшић.

 28.11.– Чајанка у 7 код Бојића – Медији и књижевност. Гости: проф. Владета Јеротић
и Љубомир Бандовић, драмски уметник.

 29.11.  –  Представљање  књиге  Дине  Рубине  „Висока  вода  Венецијанаца“.  Говори
Милена Мићуновић, преводилац.

 29.11.  -   Књижевно  вече  –  гост  Владимир  Табашевић.  Говоре:  Марија  Ненезић  и
Растко Јевтовић,

 30.11.–  Трибина „Библиотеке  у облацима“.  Гости:  Сања Вукосављевић  ,  Биљана
Несторовић и Мирко С. Марковић.

 2.12.2016. –  Представљање фототипског  издања Мирослављевог јеванђеља.  Говори
Бошко Савковић.

 7.12.2016. – Представљање романа Данијела Јовановића „ Северна капија.
 7.12.2016. – „Чајанка у 7 код Бојића“ – Гости: Јасна Новаков Сибиновић, Александар

Гаталица, Бранислав Јанковић.
 8.12.2016. –  Ауторско вече Бранислава Радишића.  Гости:  Зоран Станојевић,  Ирена

Јаворовски, Михајло Куртовић. Раде Булатовић, Карло Јаворовски.
 9.12.2016. – Представљање збирке поезије Стевана Лазића „Сенке на души“. Гости:

Веља Павловић, Предраг Ивановић, Зоран Ћосић.
 13.12.2016.– Представљање књиге о  Милану Кашанину -"Аристократ духа"  Радована

Поповића. Гости Гојко Тешић и аутор.
 14.12.2016.–  Представљање   књиге  Александра  Ивановича  Херцена  "Прошлост  и

размишљања". О књизи говорили: др Латинка Перовић, др Милан Суботић  и проф.
др Радомир Ђорђевић 

 15.12.2016.–  Вече  Друштва  књижевника  Београда.  Представљање  новог  броја
часописа «Балканске Вертикале». Говорили: Срђан Симеуновић и Васа Радовановић.

 16.12.2016.  – Представљање књиге ''Наталија у транзицији'' 
Љиљане Нинковић Мргић.

 22.12.2016. – Бојићев поетски кутак.
 27.12.2016. – Представљање књиге Предрага Патијаревића „Јеже ме тишине“. Гости:

Јелена Ћирић и Миодраг Стошић.
 28.12.2016. – Новогодишње вече полазника Радионице креативног писања.
 29.12.2016.  –  Представљање  романа  „Поравнање“  Владиславе  Грче.  Говоре:  Весна

Капор и Милан Журић.

НАПОМЕНА: Сви  догађаји  су  снимљени  камером  и  постављени  на  Јутуб  страницу
библиотеке, као и на званични вебсајт.

● РАДИОНИЦА ЗА КРЕАТИВНО ПИСАЊЕ

                  Као и претходних година, и у 2016. 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 2016-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
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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“   
     

       У библиотеци „Милутин Бојић“ на Хаџипоповцу у марту су реализоване три
колективне посете деце и васпитача из предшколских установа „Невен“ и  „Панда“
     За светски дан дечије књиге 02.04. гостовао је дечији писац Радислав Јовић и
дружио се  са  ученицима основне школе  „Старина  Новак.   Такође  у  априлу су
гостовали:  руски  писац  Айрат  Бик-Булатов  и  Зорица  Јовановић,  првакиња
позоришта „Бошко Буха“. Айрат је своју поезију је презентовао ученицима ОШ
„ Ослободиоци“.
   На Хаџипоповцу је у периоду од 11. до 22.априла  била поставка васпитно-
образовне  изложбе  "Читамо  и  пишемо  са  "Аном  Франк",  а  у  оквиру  пројекта
"Дани  сећања".  У  том  периоду  организовано  је  15  радионица  у  којима  је
учествовало укупно 315 ученика основних и средњих школа са Палилуле. Одазив
школа за колективне посете и радионице је био добар. Број одржаних радионица
појединачно по школама је следећи:
4 радионице - ОШ "Ослободиоци",
3 радионице - V Београдска гимназија,
2 радионице - ОШ "Влада Аксентијевић",
1 радионица - ОШ "Старина Новак",
1 радионица - ОШ "Филип Вишњић" (Карабурма),
1 радионица - ОШ "Јован Поповић"(Карабурма),
1 радионица - ОШ "Јован Цвијић" (Карабурма),
1 радионива - ОШ "Васа Пелагић" (Котеж) и
1 радионица - ОШ "Раде Драинац" (Борча).
Свака  радионица  је  трајала  90  минута  или  два  школска  часа.  Радионицу  су
сачињавала  три  сегмента:  1)  гледање  документарно-биографског  филма  о  Ани
Франк;  2) разгледање изложбе и 3)  подела вежбанки ученицима и попуњавање
истих. Сама изложба је имала три тематске целине. На унутрашњој страни паноа
налазили су се слике и текстови о Ани Франк као писцу, а на спољашњој страни у
горњем делу се налазила хронологија породице Франк а у доњем делу подаци о
историјским  околностима  везаним  за  II  светски  рат.  Вежбанка  бр.1  садржи  је
дидактичко-методички материјал намењен узрасту 3.и 4. разреда основне школе, а
вежбанка бр.2 је  намењена завршним разредима основне школе,  као и средњој
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школи.  Од  ученика  је  тражено  да  прочитају  текстове  у  вежбанкама  и  да  дају
одговоре на питања, напишу своје предлоге и мишљења.
    Радионице су остварене у сарадњи са школским библиотекарима,учитељима и
наставницима  српског  језика  и  историје.  Свакој  групи  ученика  предочена  је
могућност  учлањења  у  библиотеку  поповлашћеним  ценама.  Школски
библиотекари  и  наставници   су  максимално  испоштовали  задату
терминологију,без  кашњења,  па  је  све  реализовано  по  плану  на  обострано
задовољство.
     У библиотеци се одржава радионица калиграфије.  Радионицу води Јованка
Шоргић.У 2016.години је одржано 30 радионица.   
Укупно је одржано 49 програма.    

2  Огранак „ Пера Ћетковић“   
       
       Колективне посете деце предшколског и школског узраста – 20

3  Огранак „Ново насеље“

       Колективне посете деце предшколског и средњошколског узраста – 15
       Почетни курс турског језика  - 96 часова

4  Огранак „Борча“

      Колективне посете деце предшколског и школског узраста – 20
      Ликовна секција – 20
      Шах клуб   - 20

5  Огранак „Овча“ 

Школа енглеског језика понедељком и петком од 16 часова -укупно 72 термина.
    Креативна радионица декупаж петком од 14 часова - укупно 43 термина.
    Посета ученика шестог разреда ОШ "Краљице Марије" - 23.фебруара.
    Посета предшколаца- 21. марта.
    Завршна приредба школе енглеског језика - 27. јуна.
    Изложба радова Креативне радионице декупаж у Дому културе -3. маја
    Посета предшколаца- 13.октобра.
    Посета првака -18. октобра.
    Изложбе дечијих радова у децембру.

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

Укупно 480 програмских активности на нивоу Библиотеке

О  свим  програмима,  посетиоци  су  се   информисали  на  сајту  библиотеке.  Програми  су
бесплатни  и  намењени  како  грађанима  Палилуле,  тако  и  свим  заинтересованим
Београђанима.
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  Посећеност програма потврђује и квалитетан садржај истих (просечна посећеност програма
у оквиру трибина у Матичном одељењу - 40, Креативног писања 10, радионица на огранцима
Библиотеке 10-15).

        2.7 ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА 

Опис  реализације пројекта "Формирање претраживе дигиталне библиотеке"
 
Прикупљање и класификација грађе:
- у сарадњи са ПКБ Комбинатом обезбеђена је комплетна серија публикације  
  «ПОЉОИНДУСТРИЈА» од 1967 до данас, уз сагласност уредништва омогућен је удаљени   
  приступ публикацији у виду дигитализоване грађе (преко 1700 бројева)
- у сарадњи са информативним сектором Г.О. Палилула обезбеђена је целокупна серија
   публикације «ПАЛИЛУЛА» од 2000. године до данас (120 бројева) и «Палилула –   
   Месечни информатор» од 1970 – 1990. године (235 бројева)
- из фонда библиотека одабрана је грађа монографских публикација које се тематски
  обрађују подручје градске општине Палилула.
- формирана је посебна колекција докумената и законских аката државе Србије у периоду
   од 1880 – 1940. године (Устав, Закони, правилници и стенограм о раду Скупштине)
 
Дигитализација грађе:
скенирање грађе, у току 2016. године скенирано је:
- 1618 бројева публикације „ПОЉОИНДУСТРИЈА“
- завршено скенирање публикације „ПАЛИЛУЛА – месечни информатор“
 
Прилагођавање софтвера за обраду дигитализоване грађе. Као најцеловитије и најефикасније
софтверско решење за комплетну обраду дигитализоване грађе пронашли смо пакет алата
„ResCarta“,  с обзиром да је  на енглеском језику било је  неопходно инсталирати писма и
речнике  који  су  неопходни  за  извршавање  Оптичког  Препознавања  Карактера  (OCR),
адаптација  веб  апликације  дигиталне  библиотеке  (превод  интерфејса  на  српски  језик,
прилагођавање приказа за различите екране, инсталација нових верзија помоћних скрипти).
Обрада дигитализоване грађе уз помоћ алата ResCarta.  Креирање библиотечких записа по
MARC стандарду, OCR-овање материјала, креирање колекција, индексација, поставка на веб
апликацију која се налази на адреси zavicaјna.digitalna.rs
 
Припрема инфраструктуре:
Увођење оптичке мреже брзине 16/16 Mb/s
Регистрација IP адреса у RIPE-у (Регионални интернет регистар)  у опсегу  77.46.152.72 -
77.46.152.79
Спроведена јавна набавка бр. 3/2016 за набавку сервера, агрегата и УПС напајања.
Направљена посебна електрична инсталација за непрекидно напајање преко које је увезан
агрегат, УПС за стабилизацију напона и помоћно напајање са рек орманом.
 
Конфигурација сервера:
Конфигурисање новог сервера, инсталација библиотечког информационог система БИСИС
(верзија 4), пренос и корекција старе базе података, прикључивање на нову оптичку мрежу.
Конфигурисање  тест  сервера  малог  капацитета  за  потребе  тестирања  веб  апликације
дигиталне  библиотеке,  инсталација  оперативног  система,  конфигурација  окружења  за
функционисање веб апликације (инсталација потребних серверских софтвера).
Конфигурисање  главног  сервера  (LENOVO  RD650),  инсталиран  хипервизор  за
виртуелизацију,  виртуелни  сервер  на  коме  је  инсталирано  коначно  решење  дигиталне
библиотеке.
Закупљен интернет домен digitalna.rs
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     2.8  НАГРАДА  "МИЛУТИН БОЈИЋ" ЗА МЛАДЕ ПЕСНИКЕ

Награда „Милутин Бојић“ додељује  се сваког  19.  маја,  на Дан библиотеке (уједно и дан
рођења Милутина Бојића).
Радови на конкурс се шаљу под шифром, а о победнику одлучује стручни жири, у чијем су
саставу три еминентна књижевна критичара и песника (Милета Аћимовић Ивков, Слађана
Илић и Дарко Даничић).
Награду чине почасна повеља и штампањe песничке збирке.
Жеља  нам  је  да  на  овај  начин  афирмишемо  и  подстакенемо  стваралаштво  младих  и
талентованих песника, као и да се популарише поезија. 
Установљењем ове награде нарочито желимо да подсетимо на живот и дело великог српског
песника Милутина Бојића, због чега је један од захтева конкурса да приспели радови буду у
тематској линији поезије Милутина Бојића.

Досадашњи добитници су:
1. Милица Милосављевић - „Тамне интимности“
2. Радомир Митрић - „На путу за Хесперију“
3. Бојан Тодоровић - „Чарли“

      2.9    АКЦИЈА - КЊИГЕ НА КУЋНОМ ПРАГУ

Право на ову услугу имају чланови који нису у могућности да долазе у библиотеку да задуже
књиге. Пре свега, то се односи на најстарије и слабо покретне чланове библиотеке, на особе с
инвалидитетом, као и труднице.

Акцију доставе књига на кућну адресу, која је трајала шест месеци, библиотека „Милутин
Бојић“ организовала је у сарадњи с Националном службом за запошљавање ангажовањем
теже запошљивих незапослених лица.

3. БИБЛИОТЕКА "Милутин Бојић" НА  61. САЈМУ КЊИГА

Библиотека "Милутин Бојић" представила је на  61. међународном Сајму књига у Београду
своју издавачку делатност,  као и остале многобројне  активносте.  Наступала је  заједно са
библиотекама "Димитрије Туцовић" из Лазаревца и "Влада Аксентијевић" из Обреновца,  на
штанду Библиотеке града Београда, у хали 4 Београдског сајма. 

Библиотека "Милутин Бојић" премијерно је представила два издања - књигу "Чарли" аутора
Бојана Тодоровића, победника конкурса за Награду "Милутин Бојић" за младе песнике за
2016. годину, као и књигу Милутин Бојић "Плава гробница" из едиције "Србија 1914-1918",
која је објављена у суиздавашту са идавачком кућом "Прометеј" и Радио-телевизијом Србије.

Поред ових књига, на нашем штанду посетиоци су могли да купе и књиге победника Награде
"Милутин  Бојић"  за  2014.  годину  (књига  песама  "Тамне  интимности"  ауторке  Милице
Милосављевић), као и победника Награде "Милутин Бојић" за 2015. годину (књига песама
"На путу за Хесперију" аутора Радомира Митрића).

4. УЧЕШЋЕ НА СТРУЧНИМ СКУПОВИМА
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Током 2016. Библиотека је своју делатност представила на неколико стручних скупова и то:

1.  Стручни  скуп  "Вредновање  и  управљање  библиотекама  од  традиционалног  до
иновативног", Теслић 14-15. април 2016.
- представљен дигитални подухват Библиотеке "Милутин Бојић".
Говорио је Јовица Кртинић, директор библиотеке.

2. Учешће на округлом столу "Локална штампа свједок времена" у организацији Народне
библиотеке Бијело Поље, 23. септембра 2016.
             - представљена претражива завичајна дигитална библиотека.
Говорио је Јовица Кртинић, директор библиотеке.

3.  Учешће  у  округлом  столу  "Облак  културе  Србије" -  о  потребама  и  могућностима
заживљавања  националног  CLOUD-a  за  институције  културе.  Округли  стол  одржан  6.
децембра 2016. у Народној библиотеци Србије у организацији Интернет клуба (сектори за
Библиотеке,  Архиве  и  Музеје  и  за  Науку  и  образовање),  а  на  иницијативу  Фондације
Народне библиотеке Србије.
Говорили су Јовица Кртинић, директор библиотеке и Андрија Сагић, руководилац одељења
дигитализације.

4.  Учешће  на  XIV  конференцији  Дигитализација  културне  баштине,  старих  записа  из
природних и друштвених наука и дигитална хуманистика
Tема: Израда Дигиталне библиотеке „Милутин Бојић“ помоћу алата RESCARTA TOOLKIT.
Говорио је Андрија Сагић, руководилац одељења дигитализације.

5.Учешће на  XIII Конференцији БДС, 13.- 14. 12.2016.- Београд, НБС.  Тема конференције
„Корисници  библиотечких  услуга:  историјска  перспектива  и  савремене  тенденције“.
Представљена је презентација : Пројекат “Књиге на кућном прагу“.
Говорила је Олга Јечменица, уредник програма

6. Учешће на  стручном скупу  "Сусрети београдских библиотекара". Библиотека „Влада
Акентијевић“ – Обреновац, 23.12.2016. Тема скупа била је: "Завичајна баштина у фондовима
београдских  општинских  библиотека".  Представљен  је  рад  „Сакупљање,  представљање  и
дигитализација завичајне баштине“. 
Говорили су  Олга  Јечменица,  уредник  програма и  Андрија  Сагић,  руководилац  одељења
дигитализације.

5.  ДОНАЦИЈЕ КЊИГА ДРУГИМ БИБЛИОТЕКАМА

Библиотека  већ  годинама  има  праксу  да  прима  од  грађанства  књиге  на  поклон.  Број
примљених књига превазилази просторне капацитете библиотеке тако да све књиге за које
библиотека није заинтересована нађу пут до својих читалаца кроз донације које библиотека
даје другим сродним институцијама.
 2016. смо по 6. пут даровали књиге акцији Радио Београда „Књига солидарности“, око 1500
књига.
Селу Јовац, које је у фази оснивања библиотеке, даровано је око 1000 књига.
Библиотеци у селу Боговађа поклоњено је око 1000 књига.
Библиотеци у швајцарском граду Сен Гален поклољено је око 200 књига.
У сарадњи са Војском Србије сеоским школама у сјеничком крају поклоњено је  око 500
књига.
 Казнено – поправном заводу у Падинској Скели даровано је око 500 књига.
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