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1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

          Библиотека “Милутин Бојић” је општинска јавна библиотека на територији
Палилуле. Осим централног одељења (Матично одељење) има и 8 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: “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  2018.
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 10 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

Чланови Управног и Надзорног одбора су именовани од стране Скупштине града Београда
25. септембра 2018.

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.    Сузана Вучевић, члан из реда запослених.

Надзорни одбор Библиотеке ''Милутин Бојић''
1. Божидар Кокора, председник;
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2. Александра Јовановић, члан;
3. Наташа Јокановић, члан из реда запослених.

Од бројних активности и пројеката које су се одвијале током  2018. издвајамо:
   

 Формирање дигиталних збирки доступних на сајту milutinbojic.org.rs

Библиотека  "Милутин  Бојић"  је  овим  пројектом  омогућила  корисницима  да  лакше  и
функционалније  користе  дигитализовану  грађу.  Колекција  је  тематски  усмерена  на
библиотечку грађу која је везана са општину Палилула, као и различита државна документа
од  чега  посебно  издвајамо  Стенографске  белешке  о  раду  ванредне  Народне  скупштине
Краљевине Србије од 1. октобра 1889. године

Ова  дигитална  колекција  настала  је  као  резултат  пројекта  "Формирање  претраживе
дигиталне  библиотеке".  Пројекат  је  подржало  Министарство  културе  и  информисања
Републике Србије.

 Дигитални садржај подељен у три области
1. Дигитални репозиторијум
2. Завичајна дигитална колекција
3. Бојићевци

Дигитални репозиторијум Библиотеке "Милутин Бојић" настао је са циљем да корисницама
омогући  приступ  вредној  грађи  из  заоставштине  песника  Милутина  Бојића  која  садржи,
поред  објављених  књига,  рукописну  грађу,  студије  и  чланке  и  фотографије.  Приказ  је
прилагођен  типу  грађе  и  платформи  са  које  се  приступа  захваљујући  респонзивном
окружењу и посебним прегледачима.

Дигитална колекција песника Милутина Бојића садржи његове рукописе, писма, објављене
књиге,  књиге  из  личне  библиотеке,  новинске  чланке.  Највећи  део  колекције  чини
заоставштина  која  се  чува  у  породици  Мирка  Бојића,  песниковог  синовца.  Захваљујемо
породици  Бојић,  Народној  Библиотеци  Србије,  Архиву  Србије  и  Архиву  САНУ  на
уступљеној грађи и установљењу ове колекције.

Колекција ,,Српски писци“ објављена између два светска рата садржи дела Ђуре Јакшића,
Јанка  Веселиновића,  Јована  Илића,  Јована  Стерије  Поповића,  Љубомира  Недића,  Алексе
Шантића,  Богобоја  Атанацковића,  Иве  Ћипика,  Илије  Вукићевића,  Марка  Миљанова,
Милована Глишића, Милорада Шапчанина, Петра Кочића, Светозара Ћоровића, Светолика
Ранковића, Симе Матавуља и Стјепана Митрова Љубише.

Завичајна  дигитална  колекција  садржи  дигитализоване  бројеве  новина  Дунавски  венац,
Палилула, Палилуска трибина и Пољоиндустрија, као и остале књиге и студије које улазе у
завичајну збирку.

Бојићевци  су  представљени  ликом  господина  Михаила  Миљковића,  најстаријег  члана
библиотеке који је преминуо децембра 2017. године, а о његовом животу и времену у коме је
живео се  заинтересовани могу информисати  преко  рукописа,  фото архиве,  аудио архиве,
видео архиве и његових књига са посветом.

 У 2018. години Библиотека је уз подршку Министарства за културу и информисање
реализовала  два  пројекта.  У  циљу  унапређења  библиотечко-информационе
делатности,  пројекат  аутоматизација  пословања  у  огранцима  Библиотеке  Милутин
Бојић спроведен је на огранцима Перо Ћетковић, Ново Насеље, Борча и у оквиру њега
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је  набављена  и  инсталирана  одговарајућа  опрема  и  уведен  бар-код  у  библиотечко
пословање.  У  циљу  промовисања  културе  и  књижевности,  спроведен  је  пројекат
Награда „Милутин Бојић“ за младе песнике, у оквиру кога је проглашен победник на
конкурсу  за  2018.  и  штампана  је  и  промовисана  победничка  збирка  песама  из
претходне године.

     - У  2018. године у Библиотеку “Милутин Бојић” је уписано 11.000 чланова     
     - Број посета је 80.523
     - Број издатих библиотечких јединица 156.792
     - Обрт фонда је 1.47
     - Број  електронски обрађених књига, закључно са 31.12.2018. је 6.392
     - Број изведених културно-образовних садржаја/ програма је 500
     -  Електронски је  унет  целокупан фонд Библиотеке  Милутин  Бојић  –  Матично
одељење и сви огранци

2. ИЗВЕШТАЈИ ПО ОБЛАСТИМА

2.1  ПРОЈЕКТИ И АКЦИЈЕ

 Дан  библиотеке  је  обележен  проглашењем  новог  победника  песничке  награде
„Милутин Бојић“. Од 126 пријава, жири је одабрао да је најбоља млада песникиња за
2018. годину, Александра Батинић из Азање, студент из Београда

 2018.  година  је  била  посвећена  раду  на  формирању  дигиталног  репозиторијума
библиотеке

 Захваљујући средствима Министарства културе, обезбеђена је информационо-логистичка
подршка за аутоматизован рад у Матичном одељењу, са  штампачима за бар-кодове и
бар-кодовима  на  књигама,  читачима  бар-кодова,  као  и  аутоматизација  процеса
задуживања  и  раздуживања  чланова.  Аутоматизован  је  рад  на  свим  огранцима
Библиотеке, осим на огранку Стара Карабурма, где је тај поступак у завршној фази

 По савету и стручном упутству Матичне службе Библиотеке града Београда, у Матичном
одељењу  је  адаптиран  Дечји  кутак,  у  делу  фонда  дечје  књиге,  који  је  потпуно
прилагођен деци, украшен и оплемењен садржајима за децу, а новим распоредом полица
одвојен физички од фонда за одрасле кориснике. Један део библиотеке формиран је као
Омладински  кутак,  са  фондом  омладинске  литературе,  што  тинејџерима  олакшава
приступ литератури која је њима и намењена

● 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,  „Слободно  код  Бојића“, „Круг  Бојићевих  читалаца“  и
„Бојићев поетски кутак“ трибине које води Олга Јечменица, библиотекар. 
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● Библиотека је учествовала на 63. Сајму књига, уз подршку Библиотеке града Београда,
на чијем штанду је промовисала своју издавачку делатност и представила активности

-   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.   
.

● 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 чланова Бр. издатих књига

Матично одељење 2.356 31.467

Хаџипоповац 1.050 14.994

Стара Карабурма 383 1.627

Ново насеље 1.474 26.293

Перо Ћетковић 1.593 25.962

Котеж 657 15.290

Борча 2.240 30.784

Овча 593 7.267

Падинска скела 654 3.108

Укупно 11.000 156.792

Обрт фонда у 2018. години је био 1.47.

Анализирајући структуру чланова констатујемо да је највише уписаних предшколаца
и  ученика  основне  школе.  Осим  деце,  велику  посећеност  остварују  запослене  жене  и
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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. 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. Поменути огранак је изванредно уређен, потпуно прилагођен корисницима, посебно
деци и представља дивно осмишљен простор за бројне библиотечке, културне и образовне
манифестације. Традиционално, најефикаснији  су били Матично одељење и Борча.

2.3  НАБАВКА КЊИГА
         
  

Откуп Скупштине Града 3.850

Откуп Министарства културе 1.784

Поклон-књиге 909

Поклон издавача 14

Куповина 35

Укупно 6.592

                   
                        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 31.12.2018.

Огранак Обрађено у 2018. Укупан фонд

Матично одељење 2.860 30.343

Ново насеље 701 8.524

Карабурма 130 9.438
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Котеж 233 5.954

Падинска скела 124 8.995

Овча 353 10.064

Борча 1.085 14.689

Пере Ћетковић 384 9.083

Хаџипоповац 414 9.505

Легати 108 1.215

УКУПНО 6.392 106.595

 

Обрађене књиге према УДК

Општа група 50
Филозофија, Психологија 180
Религија 135
Друштвене науке 256
Природне науке 77
Примењене науке 66
Уметност 130
Домаћа књижевност 1.386
Страна књижевност 2.648
Историја, Географија 269
Књижевност за децу 1.087
Легати 108
Укупно 6.392

 Годишњи расход 2018.

Матично одељење 4.820 Број одлуке УО 71/2018
Ново насеље 253 Број одлуке УО 141/2018
Котеж 1.495 Број одлуке УО 141/2018
Падинска скела 224 Број одлуке УО 141/2018
Борча 1.250 Број одлуке УО 141/2018
Перо Ћетковић 896 Број одлуке УО 141/2018
Хаџипоповац 623 Број одлуке УО 141/2018
Укупно 9.561

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.   успостављена  циркулација,  тј.  електронско  задуживање  и
раздуживање  корисника,  преглед  доступности  примерака  наслова,  формирање  извештаја,
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унакрсно претраживање и остале погодности и за библиотекаре и за кориснике.Циркулација
књига и електронски унос корисника и књига је заживела на свим огранцима Библиотеке.

2.5   ИЗВЕШТАЈ О НАЈЧИТАНИЈИМ КЊИГАМА

На  основу  података  сакупљених  из  Матичног  одељења  и  7  огранака    Библиотеке,
формирана је листа најчитанијих наслова домаћих и страних  аутора у 2018. године
               
Најчитаније књиге домаћих аутора

1. Корени - Ћосић, Добрица
2. Рани јади - Киш, Данило
3. Сеобе - Црњански, Милош
4. На Дрини ћуприја - Андрић, Иво
5. Јованово завештање - Булић, Вања

Најчитаније књиге страних аутора

1. Човек по имену Уве - Бакман, Фредрик
2. Син - Несбе, Ју 
3. Орханово наслеђе - Оханесјан, Алин
4. Додир тла - Маника, Рани
5. Моја борба - Кнусгор, Карл

     
      Најчитанија књига у 2018. је био „Човек по имену Уве“, Фредерика Бакмана.

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 2018. године било 4програмска циклуса

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

●  ПРОГРАМИ  КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ  

Програми у Матичном одељењу

18.1.2018.   –Представљање  књига  Биљане  Димчић  „Поноћни  трептаји“  и  „Разговори“.  О
књигама  су говорили:  Павле Кнежевић, Милован Ћурчић и ауторка.
23.1.2018.  – Представљање романа „Соба тајни“ Миљана Пауновића. О књизи су  говорили
Милорад Новаковић, Јелена Миленковић, Тања Манојловић и аутор.
 31.1.2018. – Чајанка у 7 код Бојића. Гости: Зоран Живковић, Александар Јерков и Драгољуб
Којчић.

1.2.2018.– Представљање романа Снежане Ћосић «Станица Балкан».
2.2.2018.- Бојићев поетски кутак – специјални гост Симо Голубовић.
6.2.2018. – Представљање књиге Богдана Стевановића – Блогдана « Облоге од мастила». О
књизи су говорили: Марија Радић и аутор.
8.2.2018. – Представљање књиге „Говор тела“ Зендал Абедин Шехија.
9.2.2018. – Представљање књиге Стеле Суботички Михаиловић «Повратак». О књизи су
говорили: Мариола Пантелић, Олга Јечменица и ауторка.
14.2.2018. – Књижевно поетско вече Мирјане Марковић.
22.2.2018. – Чајанка у 7 код Бојића – Медији и књижевност. Гости: Горан Скробоња,
Душко Благојевић и Ивона Фуштић. Модератор: Карло Астрахан.

1.3.2018. – Вече Ненада Плавшића и пријатеља.
2.3.2018. – Представљање књиге Горана Јањића „Твојих руку дело“.
7.3.2018.  –  Представљање  књиге  „Породична  преписка  кнеза  Милоша  Обреновића“  др
Татјане Брзуловић Станисављевић. О књизи су говорили Дејан Ристић и ауторка.
8.3.2018. – Представљање књиге „Љубав и друге лажи“ Бојана Љубeновића и Слободана
Симића.
9.3.2018. – Представљање поетског романа Марије Викторије „Русокоса“.
13.3.2018. - Представљање шест књига из едиције Корени - студије о насељима и
становништву Косова. Говорио је уредник едиције Борисав Челиковић.
15.3.2018. – Опаске о... Ансамблу Ренесанс. Гост: Љубомир Димитријевић.
22.3.2018. – Бојићев поетски кутак. Уредник: Карло Астрахан.
23.3.2018. – Представљање књиге Марице Ћировић „Године срна и змајева“. О књизи су
говорили Бранислава Витић, Љиљана Ђорђевић Ранковић, Драгана Кртолица и ауторка.
27.3.2018. – Представљање романа Павице Вељовић „Јустицијо, дигни главу“. О роману
говоре: Оља Ристић, Миодраг Стошић.
27.3.2018.– Чајанка у 7 код Бојића. Гости: Влада Арсић, Вања Булић и Павица Вељовић.
29.3.2018. – Представљање издавачке куће КРИК и њених издања.
30.3.2018. – Представљање књиге „Лаковане беле ципеле“ Наташе Бундало Микић.
2.4.2018. – Обележавање светског Дана књиге за децу – Дружење са писцем Јовом
Кнежевићем.

3.4.2018. – Представљање књиге Љупке Вујичић „Распродаја срца“. Говоре. Веља Жуњић
и Карло Астрхан.
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4.4.2018. – Представљање књиге Ивана Срдановића «Читанка за други разред брзог воза».
19.4. 2018. – Представљање песничке књиге „Речима“ Виолете Грујичић. О књизи су
говорили  Виктор Радун, Горан Матић, Биљана Трбољевац и ауторка.
20.4.2018. – Представљање књиге Јелене Ћусловић „Снови за будне“. О књизи говоре Горан
Стојчић и ауторка.
20.4.2018. – Чајанка у 7 код Бојића. Гости: Весна Фаркаш, Горан Стојчић и Јелена Ћусловић.
27.4.2018. – Представљање романа „Приче из моје главе“ и „Путовања“ ауторке Зорице
Зоје Младеновић.

10.5.2018. – Бојићев поетски кутак. Гост програма: Марко Станојевић.
17.5.2018.– Представљање књиге Бранке Селаковић „Глинени краљ“. О роману су говорили
Јасмина Малешевић и ауторка. Делове романа чита Александар Божовић.
18.5.2018. – Представљање поетске збирке „Ангара“ Ајтане Дрековић.
18.5.2018. – Додела Награде „Милутин Бојић“ победнику Конкурса за најбољег младог
песника.
19.5.2018. – Ноћ музеја – Како се ствара песма?
21.5.2018. - Представљање збирке песама Наташе Купљеник „С друге стране&quot;. Вече су 
водиле Тамара Лујак и Наташа Купељник.
24.5.2018. – Представљање књиге Неде Ковачевић „ Београдски споменарник“. Гост-
домаћин Смиљана Попов.
25.5.2018. - Чајанка у 7 код Бојића. Гост: Маја Ђорђевић.
29.5.2018. – Концерт хора Врачарски солисти.
30.5.2018. – Представљање романа Саше Кузмановића Белова „Тајна Светог Саве“.

5.6.2018.– Представљање књиге прича Владанке Цветковић „Чудновата у пустодуховном
времену“.  О  књизи  су  говорили  Радомир  Мићуновић,  Миљурко  Вукадиновић,  Миодраг
Матицки, Андреј Петровић и ауторка.
8.6.2018. – Представљање поетске збирке „Владар снова“ Весне Зосиг. О књизи су говорили
Слободанка Стефановић Боба, Ненад Плавшић и ауторка.
11.6.2018. – Пројекција документарног филма «Њихова величанства филм и књига»
Тадије Чалуковића. Након пројекције је разговор са аутором.
21.6.2018. – Бојићев поетски кутак. Представљање поетске збирке Мирославе Радојевић
«Сањам обале среће наших дана».
22.6.2018.– Чајанка у 7 код Бојића – Медији и књижевност. Гост: Елизабета Козина.
25.6.2018. – Представљање књижевног стваралаштва Маје Киш. Са ауторком је
разговарала Нада Караџић.

12.9.2018. – Чајанка у 7 код Бојића одржана је у сарадњи са манифестацијом Културно лето
на  Палилули  у  парку  Ташмајдан.  Гости  програма:   Вања  Булић,  Лука  Караџулески,
Александат Гаталица,  Тамара Кучан,  Влада Арсић,  Горан Стојиљковић,  Марија Гојковић,
Славомир Стојановић  Футро,  Дејан  Грујић,  Миомир Петровић,  Александра  Цимпл,  Дуле
Недељковић, Сања Вукосављевић, Веља Жуњић.
20.9.2018. – Бојићев поетски кутак. Гости: Александар Бећић и Зоран Антонијевић.
21.9.2018.– Представљање романа Борислава Зорића «Тајна изгубљене ризнице». О роману
су разговарарали Јована Ристић и аутор

8.10.2018. - Бојићев поетски кутак. Представљање збирке поезије Валентине Новковић „Кап
на суш“. Поред ауторке гости БПК-а су били  Ана Правиловић, Драган Марковић и Слободан
Ђуровић . Музичка пратња Милена Ракочевић и Ана Недељковић.
10.10.2018.  –  Представљање  романа  "Пољубац  сунца"  Ивана  Срдановића.О  роману  је
говорио аутор.
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11.10.2018. у 19 часова - Представљање романа Зорана Шкиљевића "До обала Гое". О роману
су говорили Марина Ђенадић, Валентина Новковић, Зоран Илић и аутор. Одломке из романа
је читала Сандра Ногић.
23.10.2018. – Бојићев поетски кутак. Гости – Удружење песника Швајцарске.
26.10.2018. – Чајанка у 7 код Бојића.  Гости:  Виолета Алексић,  Драган Ристић Кал, Зоран
Модли и Александар Гаталица.
29.10.2018.  – Књижевно вече Ане Дудић, Бисерке Вуковић, Јасенке Медведец.

13.11.2018.  – Предавање Ђорђа Мамуле «Век победе у Великом Рату». Модератор Марин
Јегдић.
15.11.2018. – Представљање романа Марије Гојковић „Смрт у белом Мантилу“.
15.11.2018.  – Чајанка у 7 код Бојића.
20.11.2018.  – Представљање књиге поезије Марије Маје Недељковић „Воћњак у срцу“. О
књизи говоре Тања Прокопљевић,  Невенка Јеловац и ауторка.  Стихове су говориле Нада
Ђачић и Гордана Јеловац. Музички програм: Лидија Прокић.
23.11.2018. – Представљње романа Монике Фудер Маширевић  „Преживећу“.
29.11.2018. – Представљање књиге Радомира Животића „Књижевно дело Драгана Лукића“. О
књизи су говорили: Воја Марјановић, Милутин Ђуричковић, Милош Јевтић и аутор.
30.11.2018. – Бојићев поетски кутак.

4.12.2018. – Бојићев поетски кутак. Гост програма: Жељка Аврић.
5.12.2018.– Круг Бојићевих читалаца. Гост-домаћин: пуковник Бранислав Аночић.
6.12.2018. – Представљање књиге Мирјане Мариншек Николић „Загонетни Андрић“.
11.12.2018.  – Представљање књиге путописа Предрага Кнежевића „О путовању и трагању“.
Учесници  програма  др  Владимир  Живановић,  Весна  Станковић,  Петар  Шумски  и  ВИС
„Крилат и бео“.
12.12.2018.  – Представљање књиге Сање Трифуновић Хибловић „Загрли себе и свој живот“.
12.12.2018. – Чајанка у 7 код Бојића. Гости програма: Мило Ломпар, Александар Гаталица и
Сања Трифуновић
13.12.2018.  – Птрдстављање књиге Виктора Радуна „Трансхуманизам“. О књизи говоре др
Ирина Деретић, др Алпар Лошонц и Борис Нађ.
14.12.2018.  –  Представљње  књиге  поезије  Марије  Маје  Недељковић  „Љубав“.  Учесници
програма: Невенка Јеловац, Нада Ђачић и Гордана Јеловац.

● 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 и
Обча), деца разлитог узраста имају прилике да у  блиском окружењу стекну нова сазнања
и  прошире  своја  интересовања.  Радионице  воде  запослени,  библиотечки  радници,  и
сарадници и пријатељи библиотеке, који осмишљавају и реализују радионице кроз разне
облике и методе рада и коришћење интернета.
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Огранци:

1. Огранак „Хаџипоповац“   
     
       У  2018  години  у  Библиотеци  „Милутин  Бојић“  на  Хаџипоповцу  одржано  је  13
књижевних програма: 
25.јануара је представљена књига Дарије Станковић „Жена са са умом боје излазећег Сунца.
О књизи  су  говорили Јасмина  Бедековић,  Добривоје  Станојевић  и  ауторка.  Текстове   је
говорила Зинаида Дедакин. 

05.02. представљена је књига  професора др Павла Станковића  „Бечка свитања , београдски
сутони“.  О  књизи  су   говорили  Миленко  Јовичић,  Споменка  Крајчевић  и  Тихана  Тица.
Стихове  је  говорила  глумица  Зорица  Јовановић.  13.02.  представљен  је   роман  „Светла,
камера,  љубав.“  Стегана  Гарланда.О  роману  су  говорили  Јована  Ристић  и  Косара
Тројанчевић.  20.02.  промовисана  је  књига  „Рушпија“  Биљане  В.  Поповић  и  презентован
документарни филм „Небо од лишћа и јастук од камена“.
     
20.03. представљен је роман „Сага о белутку“ Милеве Р. Станковић. О књизи су говорили
Тања Вукићевић и Сашка Вељановска.
02.04.2018. представљено је Друштво књижевника Крајине под мотом „Нека буде љубав“.
Програм су водили Гордана Јеж Лазић  и Далибор Дрекић. О Културној заједници Крајине
говорио је Жељко Кукић.4.04.2018. представљено је стваралаштво македонског писца Саше
Огњеновског. О стваралштву Огњеновског говорили су  Милутин Ђуричковић и Валентина
Новковић.24.04.2018. је била промоција песничке збирке „Испод коже“ Неранџе Костић. О
књизи  је  говорила  Добрила  Анђелов  и  ауторка.   Стихове  је  рецитовала  Миљана
Милосављевић. 
 
02.07.  представљено  је  лирско  стваралштво  Милке  Јованчевић  Шолаје.  О   поезији  су
говориле  Гордана  Јеж  Лазић  и  ауторка.  Стихове  је  рецитовала  Катарина  Ђурђевић.
Учествовали су Академско друштво Високе туристичке школе из Београда – женска певачка
група и вокална солисткиња Андријана Филиповић.

24.09.представљена је збирка песама „Галамџија и гугутка“ Драгана Марковића. О књизи су
говорили Ана Правиловић и Слободан Ђуровић.

19.11. представљена је књига Гордане Ћирић „Кад душа проговори“. О књизи  су говорили
Радинка  Стојковић  ,  Мајо  Даниловић  и  ауторка.  23.11.2018.  представљен  је  роман
„Устоличење јарца“ Тихане Тице. О књизи су говорили Марија Булатовић , Марија Јовичић
и ауторка.

24.12.  представљена  је  књига  „Николајевски  ноктурно“  Сунчице  Радуловић.  О  књизи  су
говорили Драгица Ужарева, Ана Рајић и ауторка.

Библиотека  је  посебну  пажњу  посветила  раду  са  најмлађим  корисницима:  деци
предшколског узраста и ученицима основне школе. Одржано је 36 радионица за децу. 
Радионица Играоница – Маштаоница је била намењена деци од 3 до 7 година. Радионице су
обухватале ситуационе игре, однос према годишњим добима, говорно језичке игре, бављење
глумом, цртање и  илустрације, употребу гињол лутки и лутки на штапу и сл. Радиионицу су
реализовале Биљана Смиљанић, Нина Аксић- Милојковић, Драгица Ненадић и Марта Микић.
Укупно је одржано 26 радионица.
Одржавана је радионица за ученике основне школе уз учење француског језика.Радионицу је
водила Аурора Алексић. Одржано је 10 радионица.
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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  - 90 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 500 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.

Посећеност програма потврђује и квалитетан садржај истих (просечна посећеност програма у
оквиру трибина у Матичном одељењу - 40, радионица на огранцима Библиотеке 10-15).
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2.7 ДИГИТАЛИЗАЦИЈА У БИБЛИОТЕЦИ

У току 2018. године остварени су следећи резултати:

Формиран и постављен дигитални репозиторијум Библиотеке „Милутин Бојић“ који садржи 
дигитализовану грађу песника Милутина Бојића (рукописи, књиге, студије, фотографије) и 
едицију „Библиотека српских писаца“. Репозиторијум је потпуно претражив укључујући и у 
тексу. Сваки тип дигитализоване грађе има засебан преглед.
Репозиторијум је видљив на адреси https://milutinbojic.digitalna.rs 

Репозиторијум је регистрован у базама

OpenDOAR http://v2.sherpa.ac.uk/id/repository/4292 
ROAR http://roar.eprints.org/14132 
OAI-PMH https://www.openarchives.org/Register/BrowseSites?viewRecord=https://
milutinbojic.digitalna.rs/oai 

Објекти репозиторијума су видљиви у светском каталогу WorldCat
https://www.worldcat.org/search?q=Милутин+Бојић 

Уведена је нова дигитална услуга - преноси програма уживо на YouTube каналу библиотеке у 
децембру месецу. Од тада сви програми који се реализују у Матичном одељењу емитују се 
уживо и остају видљиви на каналу.

Учешће на конференцијама и стручним скуповима:

Конференција DigitalDay 2018 у мају месецу као једна од четири институције које су 
препознате као пример добре праксе.
Видео снимак је видљив на YouTube каналу библиотеке
https://www.youtube.com/watch?v=tAhcPth3rIs 

Научни скуп Дигитализација културне баштине, старих записа из природних и друштвених 
наука и дигитална хуманистика, XVI НЦД конференција, септембар 2018.
Представљен је рад на изради репозиторијума
ISLANDORA Mодуларни дигитални репозиторијум Библиотеке „Милутин Бојић“
http://www.ncd.matf.bg.ac.rs/conferences/ncd16_2018.html 

XV конференција Библиотекарско друштво Србије (БДС), децембар 2018.
представљен рад на тему
„Присутност јавних библиотека у дигиталном простору“
https://bdskonferencija2018.wordpress.com 

IV Сусрети београдских библиотекара у Библиотеци "Влада Аксентијевић" у Обреновцу
представљена је нова дигитална понуда библиотеке „Милутин Бојић“
„Преноси уживо програма из библиотеке на YouTube каналу“

Сарадња са другим библиотекама
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Са Универзитетском библиотеком „Светозар Марковић“ остварена је сарадња приликом 
израде портал „Српска књижевна критика“ која је постављена на дигиталној платформи коју 
Библиотека „Милутин Бојић“ користи за новопостављени дигитални репозиторијум.
Портал је видљив на адреси
https://kritika.unilib.rs 

Међународна сарадња

Библиотека „Милутин Бојић“ је део међународне групе волонтера која ради на развоју 
софтвера за дигитални репозиторијум Islandora на коме је и постављен наш дигитални 
репозиторијум.
У току 2018 године били смо део тима за развој новеих верзија софтвера (7.x-1.11 и 7.x-1.12).
Списак се може погледати на овим адресама:

https://islandora.ca/content/i-find-your-lack-faith-disturbing-islandora-7x-111-out-and-yes-those-
are-vms-youre-looking 

https://islandora.ca/content/our-campaign-over-7x-112-release-ready-time-level 

2.8  НАГРАДА  "МИЛУТИН БОЈИЋ" ЗА МЛАДЕ ПЕСНИКЕ

Награда „Милутин Бојић“ додељује се сваког 18/19. 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“
4. Ајтана Дрековић – „Ангара“

Александра  Батинић  је  добитница  Награде  „Милутин  Бојић“  за  младе  песнике  за  2018.
Годину.
Награда „Милутин Бојић“ за младе песнике,  коју  је  2013.  године установила Библиотека
„Милутин  Бојић“  уз  подршку  Министарства  културе  и  информисања  Републике  Србије,
добила је свог петог лауреата. Одлуком стручног жирија у саставу Милета Аћимовић Ивков
(председник),  Слађана  Илић  и  Дарко  Даничић,  победник  овогодишњег  конкурса  је
Александра Батинић, апсолвент Филолошког факултета у Београду, из Азање.
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Циклус песама „Неприпадања“ Александре Батинић оцењен је као најбољи у конкуренцији
126 приспелих радова. У најужем избору био је и циклус песама Спасоја Јоксимовића из
Мајданпека.

Свечано уручење Награде „Милутин Бојић“ за 2018. годину је  одржано у петак,  18.  маја
2018, од 19 часова у матичном одељењу Библиотеке „Милутин Бојић“ (Илије Гарашанина 5)
у оквиру прославе Дана библиотеке.

Награда предвиђа да Библиотека „Милутин Бојић“ победнику штампа књигу поезије.

Пре свечаног  проглашења овогодишњег победника  конкурса била је  представљена  књига
песама „Ангара“ Ајтане Дрековић, лауреата награде „Милутин Бојић“ за 2017. 

2.9 ЛЕГАТИ

Библиотека је у дворишном објекту у Илије Гарашанина 5 оформила кућу легата. Први легат
који је свечано отворен је легат професора Мирослава Миње Дедића,  некадашњег декана
Факултета драмских уметности. Затим су отворени легати архитекте Михаила Миљковића и
физичара Раше Маринца.

3. БИБЛИОТЕКА "Милутин Бојић" НА  63.  САЈМУ КЊИГА

Библиотека "Милутин Бојић" представила је на  63. 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" 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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