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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: “Перо 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 библиотечко 

информационој делатности, Стандардима за рад јавних библиотека, Статутом библиотеке, 

Планом и програмом рада за 2019. 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 9 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 (у оставци); 

5.    Сузана Вучевић, члан из реда запослених (у оставци). 
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Дана 17.12.2018. чланови Управног одбора из реда запослених су поднеле оставке на своје 

функције. 

 

Синдикална организација Библиотеке “Милутин Бојић” је на осмој седници одржаној 

18.01.2019. године донела одлуку да чланови Управног одбора Библиотеке “Милутин Бојић” 

из редова запослених буду Бранко Јечменица и Љубинка Петровић. 
  

Нове чланове су изабрани због оставки досадашњих чланова УО из реда запослених - Сузане 

Вучевић и Гордане Петковић, које су именоване на ту функцију решењем Скупштине града 

Београда број 112-706/18-Ц од 25. септембра 2018. године. 

 

Надлежна служба Скупштине града Београда је обавештена о овим променама, али до 

закључења овог извештаја разрешење и именовање чланова из редова запослених није 

увршћено у дневни ред на некој од седница. 

 

Надзорни одбор Библиотеке ''Милутин Бојић'' 

1. Божидар Кокора, председник; 

2. Александра Јовановић, члан; 

3. Наташа Јокановић, члан из реда запослених. 

 

 

Од бројних активности и пројеката које су се одвијале током  2019. издвајамо: 

    

• Формирање дигиталних збирки доступних на сајту milutinbojic.org.rs 

 

 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. 

 

Дигиталне збирке су проширене  представњем часописа „Уметнички преглед“, месечника, у 

издању Музеја кнеза Павла. Први број је изашао октобра 1937. године, а био је штампан 

сваког месеца осим августа и септембра све до априла 1941. године. Главни уредник и 

редовни сарадник Уметничког прегледа је био Милан Kашанин. 

 

 

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, 



5 
 

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 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 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  2019. године у Библиотеку “Милутин Бојић” је уписано 13.096 чланова      

     - Број посета је 54.052 

     - Број издатих библиотечких јединица 149.994 

     - Обрт фонда је 1.28 

     - Број  електронски обрађених књига, закључно са 31.12.2018. је 10.030 

     - Број изведених културно-образовних садржаја/ програма је 453 

      

 

 

2. ИЗВЕШТАЈИ ПО ОБЛАСТИМА 

 

 

2.1  ПРОЈЕКТИ И АКЦИЈЕ 

 

• Дан библиотеке је обележен проглашењем новог победника песничке награде 

„Милутин Бојић“. Од 86 приспелих радова жири је одабрао да је најбољи млади песник 

за 2019. годину, Марко Поропатић са збирком песама „Стаклене маске“ 

• 2019. година је била посвећена раду на проширењу дигиталне библиотеке 

• По савету и стручном упутству Матичне службе Библиотеке града Београда, у Матичном 

одељењу је адаптиран Дечји  и Омладински кутак, у делу матичног ољељења, који је 

потпуно прилагођен деци и младима, са новим намештајем и оплемењен садржајима за 

децу, а новим распоредом полица одвојен физички од фонда за одрасле кориснике.  

● 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 пет програма културе и уметности и то „Слободно код Бојића“ , 

„Чајанка у 7“, „Круг Бојићевих читалаца“, „Библиотека у облацима“ и „Бојићев поетски 

кутак“. Програмски уредници и водитељи су Олга Јечменица, дипломирани филолог и 

библиотекар, и Карло Астрахан, књижевник..  

 

-  Библитека је отворена и активна у сарадњи и заједничком деловању са свим 

релеватним градским, културним и образовним установама, како на територији 

општине Палилула, тако и у Граду. 

 

•     

•     
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● Библиотека је остварила веома успешну сарадњу са Управним и Извршним органима 

Градске општине Палилула  

● Колективно су уписана сва предшколска деца из свих вртића на општини Палилула, 

као и сви ученици првих разреда основних школа са територије општине. Приликом 

уписа у Библиотеку и доделе чланских карата, на свим огранцима су организоване 

колективне посете и деца су упозната са локацијом Библиотеке и начином 

позајмљивања сликовница и књига. 

● 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. 

 

● Библиотека је током године имала неколико акција уписа чланова по сниженим ценама 

(8. март, Св. Сава, Васкршњи попуст, Дан библиотеке, Светски дан књиге, Новогодишњи 

и Божићни попуст) 

 

. 

 

2.2 КОРИШЋЕЊЕ БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ 

 

 

Огранак Број чланова Бр. издатих књига Бр. посета 

Матично одељење 3.628 44.263 12.205 

Хаџипоповац 923 10.853 4.778 

Стара Карабурма 482 2.412 1.056 

Ново насеље 1.672 19.510 8.883 

Перо Ћетковић 1.363 17.787 6.881 

Котеж 687 6.725 1.064 

Борча 3.377 42.221 10.974 

Овча 464 3.665 4.713 

Падинска скела 500 2.558 3.498 

Укупно 13.096 149.994 54.052 

 

Обрт фонда у 2019. години је био 1.28. 

 

  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. Традиционално, најефикаснији  су били Матично одељење и Борча, а 



7 
 

веома добре резултате остварују и огранци „Ново насеље“, „Перо Ћетковић“ и 

„Хаџипоповац“. 

 

 

 

 

 

2.3  НАБАВКА КЊИГА 

          

   

Откуп Скупштине Града 5.454 

Откуп Министарства културе 2.130 

Поклон-књиге 2.377 

Куповина 69 

Укупно 10.030 

                    

                        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 2019. Укупан фонд 

Матично одељење 2.795 33.138 

Ново насеље 1.181 9.695 

Карабурма 195 9.633 

Котеж 462 6.416 

Падинска скела 793 9.788 

Овча 531 10.595 

Борча 2.588 17.277 

Пере Ћетковић 547 9.630 

Хаџипоповац 948 10.453 
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УКУПНО 10.030 116.625 

 

  

 

 

 

Обрађене књиге према УДК 

 

Општа група 106 

Филозофија, Психологија 276 

Религија 73 

Друштвене науке 493 

Природне науке 121 

Примењене науке 96 

Уметност 187 

Домаћа књижевност 2.048 

Страна књижевност 4.663 

Историја, Географија 332 

Књижевност за децу 1.635 

Укупно 10.030 

 

 

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, 

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. 

Крај 2019. је био обележен тестирањем Бисис 5, који ће бити у функцији од 2020. године. 

 

 

 

2.5   ИЗВЕШТАЈ О НАЈЧИТАНИЈИМ КЊИГАМА 

 

 На основу података сакупљених из Матичног одељења и 8 огранака   Библиотеке, 

формирана је листа најчитанијих наслова домаћих и страних  аутора у 2019. године 

                

Најчитаније књиге домаћих аутора 

 

1. Заблуда св. Себастијана, Владимир Табашевић 

2. Ухвати зеца, Лана Басташић 

3. Адреса, Драган Великић 

4. Глад, Мирјана Бобић Мојсиловић 

5. Преко прага, Владика Григорије 

 

Најчитаније књиге страних аутора 

 

1. Велики пад, Петер Хандке 

2. Моја бака вам се извињава, Фредерик Бакман 

3. Моја борба, Карл Уве Кнаусгор 
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4. Напуљска трилогија, Елена Феранте 

5. Убиство Комтура, Харуки Мураками 

      

      Најчитанија књига у 2019. је био Велики пад, Петера Хандкеа. 

 

 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. Програмски уредници и водитељи су Олга Јечменица, 

дипломирани филолог и библиотекар у Матичном одељењу и Карло Астрахан, књижевник. 

 

 

 

У Матичном одељењу је током 2019. године било 5 програмска циклуса 

 

1. СЛОБОДНО КОД БОЈИЋА 

2. ЧАЈАНКА У СЕДАМ КОД БОЈИЋА 

3. БОЈИЋЕВ ПОЕТСКИ КУТАК 

4. КЛУБ БОЈИЋЕВИХ ЧИТАЛАЦА 

5. БИБЛИОТЕКА У ОБЛАЦИМА 

 

 

 

●  ПРОГРАМИ  КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ   

 

 

Програми у Матичном одељењу 

 

1. Чајанка у 7 код Бојића и представљање романа „Све љубави Лазара Костића“ Љиљане 

Пакић. У програму учествују: Корнелије Квас, Зоран Ћосић, Карло Астрахан и ауторка. 

2.  Концерт ученика МШ „Мокрањац“ класа професорке Александре Јовановић. 

3.  Бојићев поетски кутак – представљање књиге песама „Готам Блуз“ Александра Петровића 

Бабића. Учествују: Звонко Карановић, Карло Астрахан и аутор. 

4. Отварање изложбе „Живојин Жика Павловић, слике и цртежи“. Аутор изложбе др Зоја 

Бојић. 

Изложба „Живојин Жика Павловић, слике и цртежи“. Аутор изложбе др Зоја Бојић. 

5. Предавање Јасмине Томашевић „Мање познате стране рата – савезници у очима Срба“. 

Модератор: Ђорђе Мамула. 

6. Представљање књиге Душка Лопандића „Немањићи: владари и време српског средњег 

века“. О књизи говоре Ратомир Миликић и аутор. 
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7. Представљање поетског стваралаштва Менсура Ћатића. С песником разговарају 

Валентина Новковић и Владимир Вуковић, стихове читају Љиљана Милићевић, Јулијана 

Балабан и Јелена Гавриловић. Музичка пратња Емилија Жугић 

8. Чајанка у 7 код Бојића. Гости: Вања Булић, Дарко Бајић, Миомир Петровић: 

9. Вече хаику поезије. Гости: Маја Белегишанин, Радојка Никић Милиновић и Мирјана 

Мариншек Николић. 

10. Представљање романа „Мајке“ Мирославе Ђушић Недељковић. 

11. Представљање књиге прича „Срце лутке“ Бобана Трифуновића. 

12. Предавање Ане Самарџић „Емилијан Јосимовић и креирање визуелног идентитета 

Београда“. Модератор: Ђорђе Мамула. 

13. Бојићев поетски кутак. Гост- песник Аца Видић. 

 

14. Представљање романа Стефана Ђакића „Уклета Ровенсија“. О роману говоре: Миладин 

Шеварлић,  Бранко Станковић и Милован Ћурчић. 

15. Представљање зборника Regia Fantastica. Гости: Тихомир Јовановић, Светислав 

Филиповић, др Александар Б. Недељковић и Радмило Анђелковић.  

16. Представљање романа Неше Поповића  „Друго царство“.  

17. Бојићев поетски кутак. Гост-песник Данијела Вулићевић ауторка књиге песама „Пећина 

без одјека“. О збирци говори Зорица Ћираковић. 

18. Бојићев поетски кутак - специјално издање поводом Светског дана поезије. 

19. Чајанка у 7 код Бојића – представњање књиге „Отпадници“ Ање Мијовић. Гости: Горан 

Стојчић, Вук Ршумовић и ауторка. 

20. Представљање романа  Александре Михајловић „Запричавања, заваравање, завиривање“ 

и „Кроз прстохват цимета“. Са ауторком разговара Растко Јевтовић. 

21. Представљање поетског стваралаштва Владанке Цветковић. Гости : Миљурко 

Вукадиновић, Видак Масловарић и ауторка. 

 

22.  Представљање збирке песама „Царски часови“ Дарка Даничића. Гости : Милета 

Аћимовић Ивков, Саша Радојчић и аутор. 

23. Представљање романа  Александрa Ђукановићa „Острво мртвих“. Уредник и водитељ: 

Карло Астрахан. 

24. Бојићев поетски кутак 

25. Представљање књиге Витомира Радовића „Књига o Радовићима“ . Говоре. Мошо 

Тодовић, Јовица Кртинић и аутор. 

26. Светски дан књиге и ауторских права - разговор са аутором. Гост: Мухарем Баздуљ. 

27.  Представљање сабраних дела Милојице Спарића. Гости: Љубивоје Ршумовић, Мирјана 

Лукић и аутор. 

 

28. Разговор о књизи Бошка Протића „Лептир на тестији Косаре Павловић“ . У разговору 

учествују: Дејан Ристић, Стана Шехалић, Ружица Рутић и аутор. 

29. Представљање књиге "Билећке Рудине у средњем веку"  Радмила Пекића. О књизи 

говоре: Радивоје Радић,  Срђан Рудић,  Божидар Зарковић, Божидар Глоговац и аутор. 

30.  Представљање збирке песама Александре Батинић „ Мало присуство“. 

31. Додела Награде за маладе пенике „Милутин Бојић“. 

32. Представљање романа Миодрага Мајића „Деца зла“. О роману говоре: Ђорђе Бајић и 

аутор. 

33. Представљање романа Александра Петровића „Замак“. О роману говоре Игор Солунац и 

аутор. 

34.  Представљање романа „Хистерија Београда“ Ђорђа Греговића. 

35. Бојићев поетски кутак – представљање књиге поезије Горана Матића „Основе 

самоубиства“. 
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36. Чајанка у 7 код Бојића – Представљање романа Ђуре Радосављаевића „Црногорски 

роман“. 

 

37. Представљање романа Мирославе Радојевић „Успавај ме нежно“. О роману говоре: 

Љупка Вујичић, Веља Жуњић и ауторка. 

38. Опаске о... византијској музици. Гост: Никола Попмихајлов, оснивач Српског 

византијског хора „Мојсије Петровић“. 

39. Бојићев поетски кутак. Гости: Горан Матић, Владанка Цветковић, Валентина Новковић, 

Зоран Карановић. 

40.  Чајанка у 7 код Бојића. Гости Растко Јевтовић и Лука Караџулески. 

41. Представљање романа „Моје име је Душка, Душка Мушић“ Душке Мушић. Гости: 

Милорад Новаковић, Јелена Дилбер и ауторка. 

 

42. Чајанка у 7 код Бојића – Медији и књижевност. Гости: Александра Батинић, Сузана 

Рудић, Милица Миленковић и Наташа Микић. 

43. Бојићев поетски кутак. Гости: Удружење српских песника из Швајцарске. 

 

44.  Представљање романа Владанке Цветковић „Љубавно сироче“. 

45.  Концерт Српског византијског хора „Мојсије Петровић“ поводом Дана библиотеке. 

46. Чајанка у 7 код Бојића. Гости: Мухарем Баздуљ, Тамара Крстић, Звонко Карановић. 

47. Представљање романа Тамаре Кучан „11 и 12“ 

 

 

48.  Представљање романа Милана Николића Изана „Ланац љубави“. 

49. Чајанка у 7 код Бојића. Гости: Милан Лане Гутовић, Краљ Чачка и Веселин Гатало.  

50. Представљање романа „Зашто“ Јована Митровића. 

51. Трибина „Бити или не бити/Should I stay or should I go“ у организацији Београдске 

уметничке радионице БУРА. Говоре:   Здравко Јоксимовић, Горан Гоцић,  Огњен Лопушина,  

Маша Нешковић и Исидора Тодоровић. Модератор: Весна Вујић. 

52.  Представљање романа Владимира Ђурђића "Урошеве хронике - Господари и жупани". 

Говоре: Јована Ристић и аутор. 

53. Представљање романа Ане Кос "Сан у камену". Говоре: Иван Дрљача, Миленко Дрљача, 

Весна Јоцковић и ауторкa. 

 

54. Концерт ученика МШ „Мокрањац“ – гудачки отсек. 

55. Разговор са аутором. Гост: Драган Великић. Уредник и водитељ: Олга Јечменица. 

 

 

● 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. 

 

 

 

 

Огранци: 
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1. Огранак „Хаџипоповац“    

      

       У протеклој 2019. години у библиотеци „Милутин Бојић“ на Хаџипоповцу одржана су 23 

књижевна програма и 18 радионица „Играоница-маштаоница за децу узраста од 3 до 7 

година.  Радионице су  биле тематски разноврсне и у њиховој реализацији учествовали су:  

Биљана Смиљанић, Нина Аксић-Милојковић, Драгица Ненадић и Марта Микић. 

22.01.одржано је поетско вече Љубодрага Стојановића. О поезији су говорили Слободан 

Ђуровић и Ана Правиловић. 

 12.02.2019. Поетско вече Лидије Ракочевић и Бориса Косовића. Гост је била Ана 

Правиловић.  

11.03.19. Поетско вече Теодора Лоренчића. Са аутором  је разговарао Миљурко 

Вукадиновић; 12.03.19.Поетско вече Бранке Влајић Ћакић, гости су били Илинка Вуковић и 

Борис Дончић. 26.03.19. Поетско вече Лајоша Мата Лазара, гост је био Дамјан Станишић. 

 01.04. Представљена је књига поезије „Шума“ Саше Огненовског. О књизи су говорили 

Милутин Ђуричковић и Биљана Трбољевац. 08.04.представљена је књига „Азбука 

артикулације“ Биљане Смиљанић. О књизи су говорили Драгица Ненадић, Нина Милојковић 

и Марта Микић.16.04. вече са песникињом Добрилом Анђелов, гости су били Лидија 

Ракочевић и Биљана Трбољевац. 22.04. представљена је збирка песама „Грофица Ходи“ Наде 

Костић, говорила  је Владанка Живановић.  

14.05. Представљена  је књига „Уместо осмеха“ Данијела Ђукића. О књизи су  говорили 

Срђан Симеуновић Сендан и Зоран Шкиљевић.  

10.06  Ауторско вече Тонија Пердића. Гости су били Аца Видић и Радисав Милић. 

18.06.2019. Представљен је песнички опус Гордане Опалић и Димчета Милошевског. 

21.06. Представљена је збирка сонета Наде Караџић: Немири душе. 25.06.представљена је 

књига „Месечари“ Данијела Ђукића, Ивана Деспотовића и Милоша Настића. О књизи је 

говорио Зоран Шкиљевић.  

7.10.2019. Представљена је књига „Птоломејева певања“ Милована Станковића. О књизи су 

говорили Маја Белегишанин и Тихана Тица. 28.10. је била промоција збирке песама 

„Љубавни абецедариј“ Томислава Домовића. Гости су били Драгица Ужарева и Маја 

Белегишанин 

 

12.11.  Промовисана је књига „Кораци ка сну“ Жељка  Сарића.. о књизи су говорили 

Милован Станковић, Маја Белегишанин и  Тихана Тица. 

18.11 промовисана је нова књига поезије Илинке Г. Вуковић „Срце преслице“. 

 25.11. Представљена је књига „Соколици“ Слободана Ђуровића. О књизи је говорила Ана 

Правиловић. 28.11. Сусрет предшколаца из вртића „Мали принц“ са дечијим песником 

Мајом Белегишанин. Музичка пратња Борис Косовић 

 3.12. О песничком стваралаштву Видака Масловарића говорио је Миљурко Вукадиновић. 

9.12. представљена је књига поезије „Ничији“ Божидара Васиљевића. 23.12. је промовисана  

је књига  „Урвине“ Милоша Шћепановића. О књизи су говорили Видак Масловарић и Карло 

Астрахан. 

 

2  Огранак „ Пера Ћетковић“    

        

Колективне посете деце предшколског и школског узраста –10 

 

 

3  Огранак „Ново насеље“ 

 

Колективне посете деце предшколског и средњошколског узраста – 10 

Средњи курс турског језика  - 90 часова 



13 
 

Читање књига корисницима Дома за стара лица у Диљској - 20 

 

 

4  Огранак „Борча“ 

       

Ликовна секција – 30 

Шах клуб   - 60 

Књижевне вечери и изложбе - 7 

 

 

5  Огранак „Овча“  

 

Школа енглеског језика  -  70 термина. 

Креативна радионица декупаж -  34 термина 

Изложбе дечјих радова - 4   

. 

 

6. Огранак „Падинска скела“ 

 

Колективне посете деце предшколског и школског узраста - 10 

 

 

Укупно 453 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). 

 

 

 

2.7 ДИГИТАЛИЗАЦИЈА У БИБЛИОТЕЦИ 

 

Активности на дигитализацији грађе: 

1. Комплетирана је и објављена колекција листа „Пољоиндустрија“ - линк   

2. Објављена „Палилулска трибина“ - линк   

3. Објављен „Уметнички преглед“ (сва издања) - линк.  Институт за књижевност и 

уметност у Београду у новембру месецу је објавио позив за међународни научни скуп 

„Ликовно и књижевно у часопису Уметнички преглед (1937–1941)“ што је најбољи 

показатељ значаја доступности дигиталне грађе на сајту Библиотеке „Милутин Бојић“ 

која се наметнула као неопходна за истраживаче и проучаваоце књижевности и 

уметности. Позив на веб страници Института - линк 

4. Библиотека „Милутин Бојић“ прва у Србији уводи међународни стандард IIIF за приказ 

дигитализоване грађе који омогућује упоредни преглед више дигиталних објеката из 

различитих дигиталних светских репозиторијума. Вест је објављена и у редовном 

обавештењу IIIF заједнице - линк  

5. Завичајна дигитална колекција постаје доступна и на енглеском језику - линк 

Остале активности 

https://zavicajna.digitalna.rs/jsp/RcWebBrowse.jsp?browse_layout=GRID&browse_start=0&browse_items=48&browse_sort=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83&browse_show_facets=true&browse_facet_sort=COUNT&browse_cid=990feada-fdef-47a7-996e-28faf8fe10d5
https://zavicajna.digitalna.rs/jsp/RcWebBrowse.jsp?browse_layout=GRID&browse_start=0&browse_items=48&browse_sort=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83&browse_show_facets=true&browse_facet_sort=COUNT&browse_cid=8708d145-3d28-4703-9c94-91ec27135964
https://milutinbojic.digitalna.rs/umetnicki-pregled
https://www.ikum.org.rs/news.php?id=279
https://iiif.io/news/2019/10/02/newsletter/#museums-community-group
https://zavicajna.digitalna.rs/
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У струковном удружењу „Библиотекарско друштво Србије“ Андрија Сагић, као члан 

друштва из Библиотеке „Милутин Бојић“, оснива Секцију за дигиталну трансформацију 

библиотека, оснивачки састанак секције је одржан  15. марта у просторијама Библиотеке 

„Милутин Бојић“. 

Учешће у развоју софтвера за дигитални репозиторијум Islandora, рад на новој верзији 7.x-

1.13 у којој је прихваћена иницијатива наше библиотеке да се унапреди преглед књига. 

Пратећа документација је илустрована примером из наше библиотеке. - линк  

Извештај са YouTube канала  

23.500 прегледа 

5.800 сати гледања 

80 нових видео снимака је објављено 

 

 

 

2.8  НАГРАДА  "МИЛУТИН БОЈИЋ" ЗА МЛАДЕ ПЕСНИКЕ 

 

 

Награда „Милутин Бојић“ додељује се сваког 18/19. маја, на Дан библиотеке ( 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. 

Циљ је да се на овај начин афирмишу и подстакне 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“ 

5.               Александра Батинић - „Мало присуство“ 

 

Александра Батинић , добитница Награде „Милутин Бојић“ за младе песнике за 2018. годину 

је добила своју награду у виду штампане збирке поезије. Добитник Награде Милутин 

Бојић за младе песнике за 2019. годину је Марко Поропатић.  

 

Награда „Милутин Бојић“ за младе песнике је 2013. године установила Библиотека 

„Милутин Бојић“ уз подршку Министарства културе и информисања Републике Србије.  

 

 

 

3. СТРУЧНО УСАВШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ И УЧЕШЋЕ НА 

СЕМИНАРИМА  

 
 

                  У складу са законском обавезом, сви запослени су 26. и 27. фебруара 2019. били 

полазници радионици „Вики библиотекар“, акредитованог семинара од стране Народне 

https://wiki.lyrasis.org/display/ISLANDORA/Islandora+Internet+Archive+Bookreader
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библиотеке Србије. Семинар је организовала Универзизетска библиотека „Светозар 

Марковић“. 

                    Универзитетска библиотека је организовала још једну радионицу „Вики-

библиотекар“ где је учешће узело двоје запослених. Тема: Улице Београда 

 

                    На позив Одељења за унапређење библиотечке делатности БГБ, 10 запосленик је 

присуствовало Радионици посвећеној ревизији у јавним библиотекама у Народној 

библиотеци Србије, која је била одржана 18.11.2019. Предавач је била проф. др Добрила 

Бегенишић. 
 

Осим наведеног, библиотекари Олга Јечменица и Андрија Сагић су имали учешће на 

следећим семинарима: 

 

1.“САВРЕМЕНИ ТОКОВИ У БИБЛИОТЕКАМА" Теслић 

Олга Јечменица -„Изазови рада на посебним збиркама у општинској  

библиотеци“ 

 

2. Druga međunarodna konferencija bibliotekara, arhivista i muzeologa,  

„Montenegro - Libraries, Archives and Museums Conference (LAM),  

Montenegro“, Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević“, 2019. 

Олга Јечменица – „Малим корацима до важних резултата“ 

 

3. Округли сто завичајних одељења – Екологија као предметна одредница у  

завичајним фондовима 

НБ „Стеван Самарџић“ Пљевља 

Олга Јечменица - „Екологија у дигиталној завичајној збирци Библиотеке  

„Милутин Бојић“ 

Учешће на скуповима у иностранству: 

1. Islandora Camp Switzerland (17. – 19. јун), Цирих, Швајцарска 

Приказан је поступак инсталације дигиталног репозироријума  Islandora на Linux CentOS 

систем  

Wednesday, June 19: Deeper Dives 

Location: Location: Eawag, Forum Chriesbach (link is external), Room C 24 

 

Линк према целом програму https://islandora.ca/camps/eu2019/schedule  

2. IFLA WLIC 2019. 24-30. август, Атина, Грчка 

Представљен рад у оквиру званичног програма „IFLA WLIC 2019 - Athens, Greece - Libraries: 

dialogue for change, Session 85 - News Media with Digital Humanities/Digital Scholarship“ под 

насловом „Local newspapers as a source for social research: Examples from Digital Collections of 

“Milutin Bojić” Library“. Рад је објављен у библиотеци ИФЛЕ и може се преузети преко 

линка http://library.ifla.org/2483/  

Time Session +Details Speaker 

11:00 - 

11:30 

Islandora on CentOS 

CentOS is regarded as one of the most stable server linux distributions, but 

one of issues which follow this distro is an old software packages. Installation 

of Islandora on CentOS is little different as is described in wiki pages (which 

is described for Ubuntu). This presentation will show installation steps on 

CentOS, describe differences with Ubuntu and how to solve old software. 

Andrija Sagic 

(Library 

"Milutin 

Bojic") 

https://islandora.ca/camps/eu2019/schedule
http://library.ifla.org/2483/
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4. ПОСЛОВАЊЕ БИБЛИОТЕКЕ 

 
 

Библиотека је успешно реализовала пословни план за 2019. годину. Из објективних разлога 

приступило се корекцијама плана од којих је најзначајнија везана за немогућност реализације 

плана уређења предворја библиотеке у Илије Гарашанина 5 (због касног добијања 

неопходних сагласности, у октобру 2020. када више није било могуће реализовати јавну 

набавку у календарској години). 

Са друге стране, искориштена су средства за израду планова за уређење дворишта 

библиотеке као и план за проширење објекта библиотеке у Салвадора Аљендеа 18. 

Изостала су допунска средства из пројеката које смо пријављивали на конкурсе које је 

расписало Министарство културе и информисања. 

 

Ближа релизација буџета представљена је у финансијском извештају за 2019. годину. 

 

 

 

 


