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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  2017.
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.
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Надзорни одбор Библиотеке ''Милутин Бојић''
Божидар Кокора, председник;
Александра Јовановић, члан;
Марија Аргакијев, члан из реда запослених.

Од бројних активности и пројеката које су се одвијале током  2017. издвајамо:
   

 Обележавање 100 година од смрти Милутина Бојића

 Породица Бојић, запослени у Библиотеци "Милутин Бојић" и поштоваоци дела великог
песника окупили су се 8.  новембра у 9.30 поред споменика Милутину Бојићу на углу
Палмотићеве  улице  и  Улице  Милутина  Бојића  у  Београду  и  одали  пошту  полагањем
венца поводом обележавања 100 година од песникове смрти.

У 11 часова положен је венац и на гроб Милутина Бојића, који се налази на Новом гробљу
(парцела 29, гробинца 39, трећи ред)..
Истог дана у 19 сати, у атријуму Народне библиотеке Србије је представљен зборник радова
"Поетика Милутина Бојића" и отворена изложба "100 година `Плаве гробнице`", уз коју је
изложен и оригинални рукопис песме из 1917. године.
Учествали  су:  проф.  др  Милош  Ковић,  проф.  др  Александар  Јовановић,  др  Светлана
Шеатовић, проф. др Јован Делић. Бојићеве стихове је говорио драмски уметник Дејан Чавић.

  У склопу обележавања 100-годишњице смрти песника, директор Јовица Кртинић и десетак
запослених су од 17-21.октобра 2017, били у Грчкој са циљем да прођу путем којим су се
кретали  српски  војници током Првог светског  рата,  након  Албанске  голготе.  Обишли су
Зебрњак,  Охрид, Игуменицу,  Крф, острво Видо, Српску кућу, Српско гробље,  Метеоре и
Солун.  Положени  су  венци  на  спомен  места  и  бачени  венци  у  море,  на  месту  „плаве
гробнице“  српских  јунака.  На  острву  Видо,  пред  око  50  окупљених,  представљено  је
фототипско издање књиге „Песме бола и поноса“, а у граду Крфу, у просторијама Крфског
друштва грчко-српског пријатељства организована је изложба „100 година Плаве гробнице“.

 Библиотека је као сопствено издање штампала ,,Песме бола и поноса“ – фототипско издање,
истоветно првом издању из 1917. године и ,,Поетику Милутина Бојића“ – зборник радова
(уредници:  Јован  Делић  и  Светлана  Шеатовић),  као  заједничко  издање  Института  за
књижевност и уметност и Библиотеке Милутин Бојић. Претходно су Инситут и библиотека
организовали научни скуп 10. и 11. априла 2017.

 Иницијатива да Београд добије трг или улицу Милана Кашанина

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. 

У години у којој се навршава 35 година од смрти (Кашанин је преминуо 21. новембра 1981.
године), сматрали смо да je право време да се Град на овај начин одужи човеку који у у
наслеђе генерацијама оставио велико и трајно дело. Кашанин је оснивач три музеја – Музеја
савремених уметности, Музеја кнеза Павла (из којег је настао Народни музеј), као и Музеја
фресака.  Мало  је  познато  да  је  управо  захваљујући  Кашанину  сачувано  Мирослављево
јеванђеље, које је он склонио на сигурно за време немачке окупације 1941-1944. године.
У послератном периоду дошао је под удар нових власти, али је и у таквим условима наставио
да ствара на пољу на којем је био без премца – као историчар уметности. Реч је о човеку који
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је стоички подносио све ударце, попут оног кад му је онемогућено да буде члан САНУ иако
је то својим делом и знањем заслуживао пре него многи други у тој епохи. Међутим, упркос
изостанку  такве  почасти,  оно  што  данас  потврђује  његов  значај  јесу  бројни  његови
поштоваоци, међу којима и следеће угледне личности које су својим потписима подржалe
ову нашу инцијативу:
Матија Бећковић, академик и песник
Миро Вуксановић, академик, управник Библиотеке САНУ
проф. др Динко Давидов, академик
проф. др Слободан Грубачић, академик
проф. др Видојко Јовић, академик
проф. др Душан Т. Батаковић, историчар и директор Балканолошког института САНУ
проф. др Стојан Ђорђић, професор Универзитета у Нишу, књижевни критичар
проф. др Мило Ломпар, професор Универзитета у Београду, историчар књижевности
проф.  др  Михаило  Пантић,  професор  Универзитета  у  Београду,  књижевник  и  књижевни
критичар
проф. др Гојко Тешић, професор Универзитета у Новом Саду, историчар књижевности 
др Слободан Владушић, доцент на одсеку за српску књижевност Филозофског факултета у
Новом Саду, главни уредник Летописа Матице српске
др Милош Ковић, историчар, доцент на Филозофском факултету Универзитета у Београду
мр Милета Аћимовић Ивков, књижевни критичар
Петар Пеца Поповић, новинар
Драган Хамовић, саветник министра културе и информисања
Владимир Кецмановић, књижевник
Петар В. Арбутина, књижевник и књижевни критичар
Васа Павковић, књижевник и књижевни критичар
Вуле Журић, књижевник
Љиљана Шоп, књижевни критичар
Радован Поповић, публициста
Милован Витезовић, књижевник
Раде Радивојевић, композитор
Зоран Колунџија, издавач
Мирко Демић, књижевник и директор Библиотеке „Вук Караџић“ у Крагујевцу
Маринко Вучинић, публициста
Гојко Божовић, издавач
Александар Гајшек, новинар

Комисија за споменике и називе тргова и улица Града Београда прихватила је у јануару 2017.
предлог да се Улицом Милана Кашанина назове део Палмотићеве улице између улица Џорџа
Вашингтона  и  Булевара  деспота  Стефана,  а  предлог  је  потврдила  и  Скупштина  града
Београда.
     

     - У  2017. године у Библиотеку “Милутин Бојић” је уписано 10.993 чланова, а 3.465
чланава других библиотека са територије града је користило услуге библиотеке, што
значи да је Библиотека пружила услуге за 14.396 корисника
     - Број посета је 76.779
     - Број издатих библиотечких јединица 152.796
     - Обрт фонда је 1.33
     - Број  електронски обрађених књига, закључно са 31.12.2017. је 6.804
     - Број изведених културно-образовних садржаја/ програма је 480
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     - Електронски је унет целокупан фонд Матичног одељења као и огранака Борча,
Перо Ћетковић и Ново насеље
     - Од марта месеца у Матичном одељењу се примењује циркулација кроз Бисис 4,
што  омогућава  електронско  задуживање  и  раздуживање  корисника,  преглед
доступности књижне грађе и низ других операција које библиотекарима олакшавају
рад.
     - Формирано је одељење легата

2. ИЗВЕШТАЈИ ПО ОБЛАСТИМА

2.1  ПРОЈЕКТИ И АКЦИЈЕ

 Библиотека се и ове године укључила у културну манифестацију  Ноћ музеја и 20. маја
организовала изложбу „100 година Плаве гробнице“. Аутор изложбе је Олга Јечменица,
библиотекар  у  Матичном  одељењу.  Посетиоцима  библиотеке  у  Ноћи  музеја  било  је
омогућено да виде и рукопис чувене Бојићеве „Плаве гробнице“ написане 1917. године.
Изложба је постављена и у Народној библиотеци Србије, библиотекама у Лазаревцу и
Обреновцу,  галерији  Милића  од  Мачве  у  Крушевцу,  а  била  је  представљена  и  на
пригодним местима током пута у Грчку. 

 Дан  библиотеке  је  обележен  проглашењем  новог  победника  песничке  награде
„Милутин Бојић“. Од 85 пријава,  жири је одабрао да је најбоља млада песникиња за
2017. годину, Ајтана Дрековић из Тутина.

 Библиотека  је  учествовала  на  конкурсима  које  расписује  Министарство  културе  и
информисања.  Одобрени  су  пројекти  објављивања  сабраних  дела  Милутина  Бојића,
организовање награде Милутин Бојић за младе песнике, као и пројекат аутоматизације
рада.

 Библиотека је у сарадњи са Факултетом драмских уметности урадила главни пројекат за
уређење предворја и дворишта у Илије Гарашанина 5, као идејно решење за проширење
огранка  библиотеке  у  Салвадора  Аљендеа  18.  Са  идејним  решењем  упознати  су
представници локалне самоуправе – у општини Палилула и Граду Београду, а  за овај
подухват  библиотека  је  добила  снажну  подршку,  с  обзиром  да  би  проширењем
библиотеке насеље Карабурма добило прави културни центар. 

 Библиотека  је  током  2017.  наставила  са  дигитализацијом  Бојићевог  књижевног
опуса, нарочито његову рукописну заоставштину. 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  завичајна  дигитална  збирка,  коју  чине  књиге,  периодика,
фотографије.  Поводом  50  година  постојања  листа  „Пољоиндустрија“  скениран  је  и
обрађен највећи део бројева овог листа компаније ПКБ.

Библиотека  је  заопочела  формирање  легата.  Захваљујући  поклонима  породица,
формирани су легати проф. др Мирослава Миње Дедића, некадашњег декана ФДУ и мр
Радована Маринца, стручњака из Института за нуклеарне науке Винча. Обрађене су све
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поклоњене библиотечке јединице, а преглед истих омогућен је у посебном електронском
каталогу на сајту Библиотеке, на адреси legati.milutinbojic.org.rs.

● 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,  као  и  трибине  „Слободно  код  Бојића“,  „Круг  Бојићевих
читалаца“ и „Бојићев поетски кутак“ трибине које води Олга Јечменица, библиотекар. 

● Библиотека је учествовала на 62. Сајму књига, уз подршку Библиотеке града Београда,
на чијем штанду је промовисала своју издавачку делатност и представила фототипско
издање збирке „Песме бола и поноса“, као и зборник радова „Поетика Милутина Бојића“

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.. Попуст приликом учлањења у библиотеку имају и старији суграђани, захваљујући
акцији  „65+“,  као  и  сва  колективна  учлањења.  Током године,  у  неколико  наврата  су
организоване акције јефтинијег уписа у библиотеку.

.

2.2 КОРИШЋЕЊЕ БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ

Огранак Број
корисника

Број
посета

Број  издатих
књига

Матично одељење 2.506 17.436 37.079
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Хаџипоповац 890 4.750 11.915

Стара Карабурма 378 1.023 4.457

Ново насеље 1.669 8.478 20.339

Пера Ћетковић 1.365 13.328 19.624

Котеж 484 4.249 9.293

Борча 2.692 15.773 28.621

Падинска скела 791 3.767 8.799

Овча 156 2.445 4.430

УКУПНО 10.931 71.249 144.557

Чланови  других
библиотека 

3.465 5.530 8.239

Укупно  пружених  услуга 14.396 76.779 152.796

Анализирајући структуру чланова констатујемо да је највише уписаних предшколаца
и  ученика  основне  школе.  Осим  деце,  велику  посећеност  остварују  запослене  жене  и
пензионери (оба пола). Већа посећеност дечје и омладинске популације је евидентирана на
огранцима Хаципоповац, Ново насеље, Перо Ћетковић и  Борча, 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 честих боловања запослених и одласка
једног запосленог у пензију. Огранци су радили смањеним интензитетом (2 дана у недељи), а
корисници су упућивани на најближе огранке.  Зграда у којој  се налазио огранак Овча је
делимично  био  адаптиран  и  реконструисан  за  потребе  вртића  који  се  сада  налази  у
приземљу, док је огранак пресељен на спрат, те неколико месеци није био омогућен рад и
пријем корисника. Традиционално, најефикаснији били  су Матично одељење и Борча.

2.3  НАБАВКА КЊИГА
         
      

Врста набавке

Откуп Скупштине града  2.263

Откуп Министарства       1.896

Поклон књиге   2.566

Наменска куповина   50
Сопствена издања    21
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Поклон издавача 8

Укупно  6.804
 
                       
                        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
                          

2.4 ОБРАДА БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ

Стање књижног фонда Библиотеке на дан 31.12.2017.

Огранак Обрађено у 2017. Укупан фонд

Матично одељење 2.113 32.303

Ново насеље 649 7.931

 Карабурма 60 9.308

Котеж 411 7.216

Падинска скела 175 9.007

Овча 603 9.634

Дунавски венац 5.506

Борча 950 14.756

Пере Ћетковић 533 9.569

Хаџипоповац 441 9.647

Легати 869

УКУПНО 6.804 114.877
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Обрађене књиге према УДК

Општа група 51
Филозофија, Психологија 170
Религија 86
Друштвене науке 252
Природне науке 61
Примењене науке 61
Уметност 157
Домаћа књижевност 1.502
Страна књижевност 3.195
Историја, Географија 238
Књижевност за децу 1.031
Укупно 6.804

 

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. Од марта 2017, у Матичном одељењу је успостављена циркулација, тј.
Електронско  задуживање  и  раздуживање  корисника,  преглед  доступности  примерака
наслова,  формирање  извештаја,  унакрсно  претраживање  и  остале  погодности  и  за
библиотекаре и за кориснике..

2.5   ИЗВЕШТАЈ О НАЈЧИТАНИЈИМ КЊИГАМА

На  основу  података  сакупљених  из  Матичног  одељења  и  8  огранака    Библиотеке,
формирана је листа најчитанијих наслова домаћих аутора у 2017. године
               
Најчитаније књиге домаћих аутора

1. Иследник - Драган Великић
2. Хроника сумње – Владислав Бајац
3. Где сам то погрешила? – Љиљана Шарац
4. Енциклопедија мртвих – Данило Киш
5. Арзамас – Ивана Димић
6. Сеобе – Милош Црњански
7. Приповетке – Иво Андрић
8. Есторил – Дејан Тиаго Станковић
9. Зовем се мама – Јелица Грегановић
10. Каинов ожиљак – Владимир Кецмановић
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Најчитаније књиге страних аутора

1. Играј, играј, играј- Харуки Мураками
2. Утвара – Ју Несбе
3. Кристални свет – Виктор Пељевин
4. Нове навике среће – Александар Мекол Смит
5. Рат нема женско лице – Светлана Алексијевич

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  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 2017. године била су четири програмска циклуса:

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

●  ПРОГРАМИ  КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ  

Програми у Матичном одељењу
1. 12.1.2017. -  Предавање "Древно знање Сибира и интегративна медицина". Предавање су
одржале Славица Манојловић, Анкица Радосављевић и Елена Исајева, научни консултанти
компаније "Сибирско здравље".
2. 25.1. 2017.  –  Представљање романа „Морена“ Александре Цимпл. Гост: Горан Скробоња.
3. 25.1.2017. – Чајанка у 7 код Бојића. Гости: Марко Видојковић и  Александра Цимпл.
4. 26.1.2017.  –Представљање романа „Далеко је Србија“ Слободана Иванковића. Говорила
је: Јасмина Иванковић. Делове романа је читала : Наташа Ћосовић.
5. 31.1.2017. – Бојићев поетски кутак и представњање збирке поезије „Бојићев поетски кутак“
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6. 2.2.2017. – Вече Свесловенског књижевног друштва – „Оаслобођени Јерусалим“.
7.  3.2.  2017.  -  Представљање  књиге  поезије  "Једна  једина"  Уне   Чаушевић  Јанчић  .  У
програму  учествују:  Нада  Караџић,  Стеван  Крстец,  Миодраг  Стошић,  Бојан  Матовић  и
ауторка.
8. 8.2. 2017. – Чајанка у 7 код Бојића. Гости: Анета Фараго и Ранка Танасић Барлов.
9. 9.2.2017. – У сусрет пролећу. Концерт популарне класичне музике. Наступали су: Љиљана
Арсеновић, клавир и Јосип Чала, виолина.
10. 17.2. 2017.  – Представљање поетског стваралаштва Данице Ђурић.
11. 17.2.2017.  – Бојићев поетски кутак.
12. 22.2.2017. – Поетско, музичко, драмско вече Горана Тадића.
13. 23.2.2017.– Портрет радио критичара листа Политика др Рашка Јовановића, у сарадњи са
– Audio i Foto arhiv Simić. Гости: Драгана Бошковић,  Бојана Бамбић, Ђорђе Малавразић,
Исидора Максимовић, Жарко Степанов, Миодраг Илић и Драгослав Симић.
14.  24.2.2017.  –  Представљање  књиге  Данијеле  Голијанин  «Дете  кофер».  О  књизи  су
говорили: Стеван Крстец, Карло Астрахан и ауторка.
15. 27.2.2017.   –  Представљање збирке песама «Прстохват маслачка» Сање Радуловић.  О
књизи су говорили Милена Дрпа и Дарко Хабазин.

16. 2.3.2017.  – Опаске о Американцима. Из прве руке о Американцима разговар са Душаном
Ђурићем, историчарем са Универзитета Принстон. Разговарао је Андрија Сагић.
17. 3.3.2017.–  Представљање збирки поезије Елене Пренџове «Политички коректна поезија
— љубољубива» и Катарине Фиеменго «Симбиозе». Модератор: Искра Пенева.
18.  8.3.2017.–  Представљање  зборника  ИК КРИК.  Учествовали  су:  Маја  Д.  Недељковић,
Слађана Илић, Душица Петронијевић и Борко Вељовић.
19.  9.3.2017.  –  Димитрије  Туцовић  –  гласом  сестре  Драгице  Туцовић  и  савременика.
Промоција документарне радио драме Драгослава Симића и представљање књиге Николе М.
Поповића «Димитрије Туцовић – његов живот и рад». Учествовали су: Маријана Стојчић,
Драган Стојковић и Драгослав Симић.
20.17.3.2017. - Промоција романа "Реквијем  за Адама",  Александра Ђуричића Еша. Гост на
промоцији био је Алекса Јовановић, новинар.
21.  21.3.2017.  у  18  часова  –  Промоција  књиге  поезије  „Дивља трешња“  Весне  Пауновић
Ђукић.
22. 21.3.2017. – Бојићев поетски кутак – Специјално издање поводом Светског дана поезије.
23. 22.3.2017.– Представљање романа „Индиго“ Тамаре Кучан.
24. 22.3.2017. – Чајанка у 7 код Бојића. Гости: Васа Павковић, Тамара Кучан, Дејан Грујић.
25. 23.3.2017.– Изборна скупштина Друштва књижевника Београда.
26.  29.  3.  2017.  –   Представљање  књижевног  стваралаштва  чланова  Интернационалне
полицијске асоцијације и гостију
27. 30. 3. 2017 - Представљање романа "Универзум сања",  Анамарије Миловановић. О књизи
су говориле Лидија Ћирић и Сања Дачић

28. 4.4.2017.  –Представљање романа Балше Рајчевића «Живот у неместу и невремену»
29. 5.4.2017. – Вече смеха са Бата Јањом.
30. 6.4.2017. – Представљање романа «Свици у тегли» Слађане Кручичан Станић.
31. 7.4.2017.–  Концерт ученика Музичке школе «Мокрањац» - гудачки одсек.
32. 10-11.4.2017. – Научни скуп „Поетика Милутина Бојића“.
Представљање фототипског издања Бојићеве књиге „Песме бола и поноса“
33.  13.4.2017.  у  19  часова  –   Представљање  књиге  «Арчибалдово  путовање»  Ангуса
Аласдира. О књизи говоре: Дубравка Драговић Шеховић и Владимир Умељић.
34. 20.4.2017. –  Представљање „Свудописа“ Растка Јевтовића. Гости: мр Василије Домазет и
Ирена Крњајић.
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35. 21.4.2017. – Представљање књиге „Велике тајне малих прича“ Ирене Месаров.
36.  25.4.2017.  —  Чајанка  у  7  код  Бојића.  Гости:  Јелена  Бачић  Алимпић,  Вања  Булић,
Бранкица Дамјановић и Филип Угреновић.
37. 26.4.2017. - Бојићев поетски кутак.
38. 27.4.2017.  –  Представљање драме «Омаја — Свети Сава Савановић» Огњена Лазаревића.

39. 5.5.2017. у 19 –  Представљање књиге поезије „Реч се у очима брани“ Маје Делесендро. О
књизи говори Стефана Живковић, филолог и преводилац.
40. 10.5.2017.— Представљање књиге Виктора Теона Радуна «Крв и ружа». О књизи говоре:
Милица Јефтимијевић Лилић И Зорица Крстовић.
41. 11.5.2017.–  Представљање књиге «Бијела лица несаница» Милене Дрпе.
42. 16.5.2017.  – Трибина „Бојић и Дис, иноватори - као симболи етичког,  религиозног и
патриотског.“ Учествују:  Предраг Петровић, Марко Радуловић; модератор Немања Каровић;
43. 17.5.2017. – Награда „Милутин Бојић“. Представљање књиге „Чарли“ Бојана Тодоровића.
Додела награде овогодишњем победнику конкурса.
44. 18.5.2017. – Представљање књиге Дргице Ужареве „Рукопис таласа“.  Говоре: Гордана
Симеуновић и Живко Николић.
45. 18.5.2017.  – Бојићев поетски кутак.
46.  19.5.2017.  –   „Стојте  галије  царске“   -  обележавање дана  рођења Милутина  Бојића  .
Учествују: Александар  Петров, Бојан Ђорђевић и Марко Аврамовић; модератор      Светлана
Шеатовић;
47. 20.5.2017. у 17 часова – Ноћ музеја. Изложба : Сто година „Плаве гробнице“.
48. 22.5.2017. – Представљање књиге „Од повлашених Срба до влашког језика“ Славољуба
Гацовића. О књизи говоре: др Чедомир Чупић, 
др Анамари Сореску-Маринковић, Милена Шећеровић и аутор.
49. 24.5.2017. – Представљање књиге „Небески бедеми“ Саше Кузмановића Белова. О књизи
говоре: Лука Мичета, Слађана Бајчић и аутор.
50. 25.5.2017.  – Чајанка у 7 код Бојића. Гости: Љубивоје Ршумовић, Весна Фаркаш и Горан
Стојичић.
51.  26.5.2017.–   Представљање  књиге  Оље  Кнежевић  „Госпођа  Блек„  .  О  књизи  говори
Александра Цимпл.
52.  31.5.2017.–  Представљање  књиге  „Уживај  док  си  дете“  Славице  Бијелић.  Учествују:
Ненад Плавшић, Даница Кремзер и ауторка.

53.5. јун 2017. - Представљање књиге Зорана Шкиљавића "Нојева барка". О књизи говоре
Марина Ђенадић, Зоран Илић и аутор
54.  6.  јун  2017.  -  Представљање  књиге  поезије  Лале  Ларе  Бранков  "Алхемија  стиха".
Учествују Марина Ђенадић,  Бранко Перишић, Дејан Павловић.
55.  8.  јун 2017.  у  19 часова -  Представљање књиге кратких  прича "Глад и  један глагол"
Снежане Вукадиновић .
56.  13.6.2017.  –  Београдски  споменарник  Неде  Ковачевић.  Представљање  ДВД-а  с
документарним филмовима „Династија Карађорђевић у београдским споменицима“.  Говоре
Душан М. Бабац, писац и историчар и аутор
57.  14.6.2017.   –  Чајанка  у  7  код  Бојића.  Гости:  Аца  Селтик,  Гојко  Божовић,  Владимир
Кецмановић и Веља Жуњић.
58. 15.6.2017. – Бојићев поетски кутак и представљање часописа „Културни мозаик“.
59. 22.6.2017. – Представљање књиге прича „Радост жуте лубенице“, Весне Ђукановић. О
књизи говори: Стеван Крстец.
60.  26.6.2017.   –  Представљање  књиге  Маје  Белегишанин „Песме  разних  боја“.  О књизи
говори: Сања Каљевић.
61.  29.6.2017.  –  Представљање  књиге  Павице  Вељовић  „Јустицијо,  дигни  главу“.  Гости:
Владица Миленковић, Јелена Миленковић Младеновић, Зорка Баковић и Миодраг Стошић.
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62. 19.9.2017. -Представљање романа „Тајна искре“ Данице Богојевић и „Жижи“ Мирјане
Узелац – победнице конкурса Врата књиге 2017.  
63. 21.9.2017. –  Представљање књиге Срећка Алексића „Тишина коју наслућујем“.
64.  22.9.2017.  –  Бојићев  поетски  кутак  –  представљање  антологије  песама  Гордане
Симеуновић „Најлепше љубавне песме српских песникиња“.
65. 26.9.2017. – Чајанка у 7 код Бојића – Медији и књижевност.  Гости:   професор Мило
Ломпар,  Милан Лане Гутовић и Александар Дуњић, драмски уметници.
66. 28.9.2017.  – Концерт „ТРАГОВИ“. Учествују:  Смиљкa Исaкoвић,  чeмбaлo;  Драгомир
Миленковић, гитара; Андрија Сагић, перкусије.
Концерт помогао СОКОЈ. 
67. 29.9.2017. –Представљање књиге афоризама „Пао ми је шећер“ Ненада Максимовића

68.  4.10.2017.   –  Представљање  романа  „Црвени  кофер  и  још  један  исти  такав“  Зорана
Грујића  Грује.  О  књизи  говоре:  Никола  Филиповић  и   аутор.  Четвртак,  5.10.2017.   –
Престављање  књиге  Мирјане  Мариншек  Николић  "Андрић  и  Крлежа  -  две  драмске
инсценације."
69. 6.10.2017.  – Бојићев поетски кутак.
70.  10.10.2017.   –  Престављање књиге Душана  Лончара "СЕР-БИА друга-чија?"  О књизи
говоре: мр Дивна Бијелић, Драгољуб Дража Петровић и аутор.
71. 12.10.2017. – Престављање књиге  Мирка Шкиљевића „И пре и после“. O књизи говоре:
Зоран Илић, Тамара Лујак и аутор.
72.  13.10.2017.-  Представљање  књиге  „  Улица  добре  среће“,  иранске  ауторке  Marjam
Manteghi. О књизи говоре: Тамара Кучан, Карло Астрахан и ауторка. 
73.  26.10.2017.  –  Представљање  књиге  „Улица  фабричка“  аутора  Неџмедин  Незирија.  О
књизи говори Тања Јанковић.
74. 30.10.2017. – Чајанка у 7 код Бојића – Медији и књижевност – Гости: Милан Гутовић,
Мило Ломпар, Александар Дуњић.

75. 2.11.2017. – Пријатељи српске културе  - Предавање Николе Кукоља "О ћирилици".
Петак,  3.11.2017.   –  Представљање  књиге  „Рат  и  сјећање“  Жељка  Иванковића.  Гости:
Миљурко Вукадиновић и аутор.
76.  8.11.2017.  –  Народна  библиотека  Србије  –  Представљање  Зборника  радова  „Поетика
Милутин Бојића“ – Отварање изложбе „1оо ГОДИНА ПЛАВЕ ГРОБНИЦЕ“.
77. 10.11.2017. – Представљање поетског стваралашва Горана Тадића.
78.  15.  11.2017.  –  Пријатељи  српске  културе  -  Промоција  књиге  Слободана  Филиповића
"Српски календар".
79. 23. новембар 2017. у  – Биљана Јанковић и удружење „Таласи“ – „Покрени таласе љубави
и смеха“
80. 24. новембар 2017. - Представљање романа „Атарон – почетак“ Николе Којића – Аргент
Хелион и друштвене игре „Конквист“
81. 30.11.2017. – Представљање романа Мирославе Ђушић Недељковић „Прича почиње на
крају“ и „Да сам отишла на ту сахрану све би било другачије“. О књизи говоре Оља Ристић и
Јелена Симоновић Дилбер.
82. 30.11.2017.  – Чајанка у 7 код Бојића – Медији и књижевност.  Гости:  Ненад Илић и
Љубомир Бандовић.

83.  1.12.2017.  –  Представљање  збирке  песама  „Мартине  ватре“  Данијеле  Станковић
Вулићевић.
84. 1.12.2017. -Представљање романа Бранислава Јанковића „Последњи циркус на свету“ О
књизи говори Никола Петаковић.
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85. 4.12.2017.– Представљање књига Милана Николића Изана „Духовност и еротика“ и „Жиг
врелих усана“.
86.  8.12.2017.  -  Представљање књиге афоризама Наде Караџић „Доказано  недоказана“.  О
књизи говоре: Деана Саиловић, Горан Челичанин, Ђорђе Оташевић и ауторка.
87.  9.12.2017.  –   Представљање  песничких   збирки  Гордане  Опалић  "Шапат  песка"  и
Кристине  Јанковић  "Трагом  љубави".  О  књигама  ће  говорити  Снежана  Дубак  и   Ненад
Плавшић.
88. 11.12.2017. – Представљање зборника поезије „Трагови“ Књижевног клуба „Димитрије
Туцовић“ из Лазаревца.
89. 14.12.2017. – Представљање књиге прича Бранкице Дамјановић „Рукопис мог брата“.
90.  15.12.2017. -  Представљање романа Сандре Станковић и Небојше Озимића „Седим ја
тако“.
91. 21.12.2017. – Представљање књиге „Сећања на Ф.М. Достојевског из Сибира 1854-1856“
барона А.Ј.  Врангела у преводу Вере Јанићијевић.  О књизи говоре:  Мирослав Ивановић,
Срђан Вучинић и Драгомир Џамбић.
92.  22.12.2017.  -  Представљање  збирке  поезије  Марије  Стоиљковић  Марстој  „Птица  иза
жице“. О књизи говоре: Зорица Тијанић, Владанка Цветковић, Зорица Крстовић и ауторка.
93.  26.12.2017.  –Представљање  романа  Зорана  Петровића  „Празник  звери“.  О  роману
разговарају Зоран Живковић и аутор.

● 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 (огранак Борча),
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“   
     
       Библиотека „Милутин Бојић“ на Хаџипоповцу наставља традиционалну добру сарадњу
са основном школом „Ослободиоци“ и дечијим вртићима Мали принц, Малецка и Панда. Та
сарадња је остварена путем колективних посета и предавања  и радионица у библиотеци, уз
учешће деце васпитача и наставника.
     На огранку „Хаџипоповац“ у 2017. години одржаване су две врсте радионица за децу и
одрасле.  Радионица  калиграфије  (лепог  писања)  односила  се  на  одрасле  полазнике.
Радионицу је водила Јованка Шоргић и одржано је укупно 18 радионица. 
     Радионицу  под  називом  Играоница  –  Маштаоница  водиле  су  васпитачице  Биљана
Смиљанић и Нина Аксић – Милојковић. Програм радионице односио се на бављење деце
глумом,  употребу   гињол  лутки  и  лутки  на  штапу,  гласовно  компоновање  мелодије  на
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стихове  песама   наших  познатих  песника,  цртање  и  илустрације  омиљених  ликова  неке
сликовнице, бајковити квизић знања, енглески језик. Одржано је 15  радионица.  29.12.2017.
одржана је у библиотеци новогодишња радионица за децу из вртића уз присуство родитеља и
васпитача, Том приликом свако дете је добило на поклон сликовницу.
     У новембру је у библиотеци представљен роман Ивана Деспотовића „Урок“. О књизи су
говорили Александар Блажевић и Срђан Симеуновић. 28.11.2017. одржано је поетско вече
„Лирско двогласје“у извођењу Јованке Јелић и Илинке Вуковић.
Почетком децембра представљена је књига Гордане Јеж Лазић                                    „Пут до
истине“.  О књизи су говорили Илинка Вуковић,  Тихана  Тица и ауторка.  У организацији
Књижевне омладине Србије промовисана је збирка поезије „Хроника једне младости“ Саше
и Марка Маринковића.  14.12.2017.  одржано је  Међународно песничко вече.  Учесници су
били Бранимир Кршић, Предраг Бојић и Драган Марковић.

2  Огранак „ Пера Ћетковић“   
       
Колективне посете деце предшколског и школског узраста –15

3  Огранак „Ново насеље“

Колективне посете деце предшколског и средњошколског узраста – 15
Средњи курс турског језика  - 96 часова
Читање књига корисницима Дома за стара лица у Диљској - 20

4  Огранак „Борча“
      
Ликовна секција – 40
Шах клуб   - 80
Књижевне вечери и изложбе - 7

5  Огранак „Овча“ 

Школа енглеског језика  -  42 термина.
Креативна радионица декупаж -  22 термина
Изложбе дечјих радова - 4  
.

6. Огранак „Падинска скела“

Колективне посете деце предшколског и школског узраста - 10

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, радионица на огранцима Библиотеке 10-15).

2.7 ДИГИТАЛИЗАЦИЈА У БИБЛИОТЕЦИ

У току 2017. године остварени су ови резултати:
• Обављена је обука полазника БГ Праксе за рад у процесу дигитализације (скенирање и
обрада материјала), за унос података у специјализованим каталозима.
• Скенирана је заоставштина песника Милутина Бојића у сарадњи са породицом Бојић
• Унапређен и редизајниран сајт библиотеке „Милутин Бојић“.
• Започет рад на изради новог дигиталног репозиторијума библиотеке.
• Формиран електронски каталог легата библиотеке https://legati.milutinbojic.org.rs/
• Унапређена мрежна инфраструктура библиотеке.
• На  стручном  скупу  „КЊИГА,ВИЗИЈА,  СТВАРНОСТ“  у  организацији  Друштва
Библиотекара Републике српске представљени резултати библиотеке.
• Излагање на стручној конференцији „Нови хоризонти процеса дигитализације у Србији“
у организацији Универзитетске библиотеке, а под покровитељством Британске националне
библиотеке.
• У библиотеци „Вук Караџић“ у Крагујевцу представљена је платформа наше Завичајне
збирке колегама из библиотеке, Универзитетске библиотеке, Архива и Музеја у Крагјевцу а
потом је обављена и обука колега у библиотеци за рад на платформи.

Набаљена опрема:
• нови рутер марке MikroTIK са оперативним системом који је стабилизовао интернет везу
у  Матичном  одељењу  (повезано  је  10  рачунара  жичном  везом  и  успостављена  бежична
конекција)
• Обновљен је један рачунар
• Набављена су два штампача и дигитална камера за потребе библиотеке.

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:
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1. Милица Милосављевић - „Тамне интимности“
2. Радомир Митрић - „На путу за Хесперију“
3. Бојан Тодоровић - „Чарли“
4. Ајтана Дрековић

2.9    ЛЕГАТИ

Библиотека  „Милутин  Бојић“  установила  је  2017.  године  одељење  библиотека-целина  и
легата,  у којем се чува књижна заоставштина угледних јавних делатника коју су они или
њихови наследници даривали нашој установи.

Библиотека има следеће легате:

Легат Мирослава Миње Дедића
Мирослав Миња Дедић (1921. Горњи Милановац – 2015. Београд). Студије режије је започео
на државном Универзитету позоришне уметности у Москви 1946/47, а завршио у Београду,
на Академији за позориште, филм, радио, и телевизију 1954.год. Од 1959. године радио је на
Телевизији  Београд и  постао први редитељ Дневника Југословенске  радио-телевизије.  На
Академији за позориште Дедић је радио од њеног оснивања, најпре као асистент Хуга Клајна
и Томислава Танхофера, а затим и као професор и декан у чијим су се класама школовали
неки од најбољих српских глумаца.

Легат мр Радована Раше Мартинца
Радован Раша Мартинц (1931. Марибор – 2011. Београд). Дипломирао је и магистрирао на 
Природно-математичком факултету у Београду, а од 1958. па до краја радног века радио је у 
Институту за нуклеарне науке „Борис Кидрич“ у Винчи. Од 1975. до 1983. учествовао је у 
изградњи Нуклеарне електране Кршко у Словенији. Због контроле сигурности рада реактора 
постаје члан Агенције за контролу коришћења нуклеарне енергије у оквиру УН. Пред крај 
свог радног века, са сарадницима је направио нацрт Закона о забрани коришћења нуклеарне 
енергије на територији тадашње СФРЈ.

3. БИБЛИОТЕКА "Милутин Бојић" НА  62.  САЈМУ КЊИГА

Библиотека "Милутин Бојић" представила је на  62. међународном Сајму књига у Београду
своју  издавачку  делатност,  као  и  остале  многобројне  активносте,  на  штанду  Библиотеке
града Београда, у хали 4 Београдског сајма. 

Библиотека "Милутин Бојић" премијерно је представила два издања – Песме бола и поноса,
Милутина Бојића, фототипско издање, истоветно првом издању књиге из 1917. и Поетика
Милутина  Бојића,  зборник  радова,  издање  Института  за  књижевност  и  уметност  и
Библиотеке Милутин Бојић

Поред ових књига, на нашем штанду посетиоци су могли да купе и књиге победника Награде
"Милутин Бојић". 
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