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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 градском делу: „Перo 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, 
Статутом библиотеке, Планом и програмом рада за 2013. годину, као и 
одлукама Управног одбора. 
        Од бројних активности и пројеката које су се одвијале током 2013. 
године издвајамо: 
        - 17. маја 2013. обележен је Дан библиотеке и отворен нови огранак 
у Овчи, чиме је остварен најважнији пројекат предвиђен за 2013. годину. 
       - организоване су бројне акције са циљем повећања броја чланова и 
пружања бројних олакшица корисницима библиотеке 
      - одобрен је упис самохраних родитеља и незапослених лица по 
умањеној цени чланарине. Повлашћену цену чланарине обезбедили смо 
и за запослене у предшколским и школским установама на територији 
општине Палилула. 
      - са неколико пригодних програма обележени су Дани Београда 
      - акција „Пет књига на поклон“ је изазвала велики интерес 
новоуписаних чланова, посебно студената књижевности, који су на тај 
начин дошли до потребних наслова за своје студирање 
     - редизајнирани веб-сајт Библиотеке оцењен је високом оценом од 
стране посетилаца странице, а често ажурирање допринело је томе да 
се активност у библиотеци повећа и квалитетно побољша. Највише 
прегледа имају рубрике „Препорука за читање“, коју уређују 
библиотекари, и „Из света књиге“, са освртом на нове наслове 
издавачких кућа, као и видео-записи с културних вечери. 
     - упоредо са веб-сајтом, интензивирана је активност на Фејсбук 
страници, која доприноси активнијој комуникацији с корисницима 
     - отворен је посебан YouTube канал Библиотеке, на који се 
постављају снимци са свих догађаја у оквиру културно-уметничког 
програма  „Слободно код Бојића“ 
    - уведена је пракса слања обавештења (newsletters) нашим члановима 
и медијским кућама 
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    - на сајту библиотеке покренут је Први онлајн курс креативног писања 
у Србији, који води Виолета Вучетић, професор књижевности 
- формиран је фонд Старе, ретке и антикварне књиге и рад на 
сакупљању, заштити, коричењу и скенирању приновљених примерака, 
као и дигитализацији истих, биће један од приоритетних пројеката 
Библиотеке у 2014. години. У оквиру овог фонда постављена је 
меморијална изложба посвећена Милутину Бојићу, с првим издањима 
његових књига које су нам уступили пријатељи библиотеке Срђан 
Стојанчев и Виктор Лазић (удружење Адлигат) 
- у складу са законском регулативом, Библиотека је започела ревизију 
књижног фонда на свим огранцима 
- огранак „Овча“ су посетили амбасадор Румуније у Србији, господин 
Данијел Бану, као и културни аташе амбасаде Републике Румуније, и 
обезбедили донацију од око 2.000 књига на румунском језику, чиме је 
обогаћен књижни фонд огранка 
- покренута је акција „Бесплатан упис за све бебе рођене у 2013.“ 
- у матичном одељењу од 4. јануара 2013. уведена је услуга 
фотокопирања и скенирања за кориснике библиотеке. 
- библиотека у континуитету шири круг партнера (издавачке куће, 
позоришта, спортске установе итд.), који обезбеђују попусте за чланове 
бибилитеке. 
 
     - У 2013. години у Библиотеку „Милутин Бојић“ је уписано 13.866 
чланова, а 3.310 чланова других библиотека с територије града је 
користило услуге библиотеке, што значи да је библиотека услужила 
16.176 чланова. 
     - Број посета - 70.174 
     - Број издатих библиотечких јединица - 197.198 
     - Број приновљених и обрађених књига - 6.520 
     - Број изведених културно-образовних програма - 556. 
 
Према свим наведеним параметрима, а у складу са Стандардима за 
јавне библиотеке, Библиотека „Милутин Бојић“ је испунила предвиђени 
План и програм за 2013, и поред изузетно тешке економске и социјалне 
кризе у земљи. 
Обрт књижног фонда је 1.44, а број корисника библиотека одговара 
стандарду за општинске библиотеке у односу на број становника 
општине (8-10% укупног становништва). 
 
 
          2. ИЗВЕШТАЈИ ПО ОБЛАСТИМА 
 
          2.1  ПРОЈЕКАТ ГОДИНЕ - ОТВАРАЊЕ ОГРАНКА „ОВЧА“ 
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          Библиотека „Милутин Бојић“ 17. маја 2013. обележила је Дан 
библиотеке. Место окупљања био је центар Овче, где је, после осам 
година паузе, поново активан наш огранак. 

        Дан библиотеке (19. мај) установљен је у част дана рођења (19. мај 
1892) великог српског песника Милутина Бојића, чије име с поносом 
носимо. За свог прерано угашеног живота Милутин Бојић је оставио 
неизбрисив траг у српској књижевности не само чувеном поемом „Плава 
гробница“ већ и бројним другим песмама, прозним делима, драмама и 
позоришним критикама.   

        Ове године библиотека је обележила 56. годину постојања, и то уз 
отварање новог одељења у Овчи. Реч је о огранку који је основан 1966. 
године и био активан до 2005, кад је због дотрајалости зграде и лоших 
услова рада – затворен. У међувремену, на истом месту подигнут је нов, 
савремен, вишенаменски објекат, који ће, верујемо, веома брзо бити 
испуњен бројним садржајима. 

На пригодној свечаности у просторијама новоотвореног огранка 
захвалницу за помоћ и сарадњу је добила Народна библиотека Србије, 
која нам је у року од 24 сата пошто смо им се обратили за помоћ 
обезбедила полице врхунског квалитета и још вредније књиге. Књиге 
смо добили и од Библиотеке града Београда, на чему смо се такође 
захвалили, а истим поводом захвалнице смо уручили и организацијама 
Маме Овче, Етно Арт и Месном одбору ДС, као и Месној заједници Овча, 
која у континуитету прати и помаже рад библиотеке. При томе, 
наглашавамо да су се жене окупљене у удружењу Етно арт побринуле 
да, по свечаном отварању, свако буде лепо послужен специјалитетима 
домаће кухиње на пригодном коктелу.  

Да прослава у Овчи протекне у лепом расположењу побринули су се 
дечји хор „Звездице“ из Овче, чланови КУД „Стеауа“ (одиграли румунско 
и српско коло), као и ансамбл „Бело платно“. Посебан тренутак био је и 
кад је ученик Милош Симић, у српској народној ношњи, рецитовао песме 
Милутина Бојића.  

Врхунац свечаности дошао је на крају, кад су помоћник градоначелника 
Београда Данило Башић и в.д. директора Јовица Кртинић кренули да 
пресеку свечану врпцу и тако и званично отворе огранак библиотеке у 
Овчи. Уместо Башића, некадашњег председника општине Палилула, 
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који је веома заслужан што је Овча добила овако вредну установу 
културе, врпцу је пресекао ученик Стефан Јовановић, а уместо Кртинића 
Ненад Гајић, двојица дечака који су заједно са запосленима библиотеке 
„Милутин Бојић“ уносили књиге, полице и канцеларијски намештај.  

Вредно је још истаћи да је поводом отварања библиотеке у Овчи 
одлучено да до краја маја сви који се учлане имају привиговану цену 
чланарине од 300 динара. Истовремено, сви који су се у петак учланили, 
на дан отварања добили су по једну књигу на поклон.  

Библиотека у Овчи ће у наредним месецима настојати да додатно 
попуни свој књижни фонд. Тренутно је на полицама око 7.500 књига. С 
обзиром на чињеницу да је у Овчи сваки четврти становник румунске 
националности, изузетно велики допринос дала је Амбасада Румуније, 
која је књижни фонд огранка „Овча“ увећала за 2.000 књига на 
румунском језику, од чега је највише литературе за школски узраст, што 
је била донација школске деце из Букурешта, као и града Решица. 
Посебна част за нашу библиотеку је што се огранак у Овчи налази у 
улици која носи име по највећем румунском песнику Михају Еминескуу. 

Библиотека „Милутин Бојић“ одлучила је да поводом Дана 
библиотеке обрадује своје старе и будуће чланове тако што је 
током целе недеље - од 20. до 25. маја - учлањење у библиотеку 
било свега 500 динара, односно трећину важеће цене! 

Уз чланску карту по овој више него повољној цени сваки новоуписани 
члан добијао је пет књига на поклон. Реч је о расходованим књигама, 
из редовног годишњег расхода на нивоу Библиотеке, као и један број 
поклон-књига чланова библиотеке, чији наслови већ постоје у фонду, и 
то у довољном броју. 

У октобру је библиотека снажно подржала акцију Скупштине града 
„Јунак, јунакиња из нашег краја“, у којој су млади Београда, са свих 
општина, могли да предлажу шта би желели да се уради у њиховој 
заједници. Тинејџерка из Овче Зорана Љубић предложила је да се у 
склопу библиотеке направи тинејџерски кутак. Гласање је било 
електронско, путем интернета, и наведени предлог је освојио највише 
гласова (у веома јакој конкуренцији с предлогом Пете београдске 
гимназије). Ова победа је требало да резултира опремањем 
(намештајем и осталом опремом) овог кутка за младе Овче, али и за све 
остале заинтересоване Београђане. Било је у плану, у знак сећања на 
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овај леп догађај, да се имена свих који су подржали овај предлог 
одштампају и као фототапет поставе на један зид ове просторије, под 
називом „Зид лајка“. Међутим, до реализације овог пројекта није дошло 
из, како смо неформално обавештени, недостатка средстава. Уместо 
опремања огранка у Овчи на тај начин, библиотека је добила на 
позајмицу полован намештај из установе „Југоконцерт“. 

  

2.2 МАНИФЕСТАЦИЈЕ И АКЦИЈЕ БИБЛИОТЕКЕ 
 

● Од почетка 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 осам издавача - партнера наше библиотеке. 
Поред тога, ту су и велики попусти на коришћење базена 
Ташмајдан, карте за позориште Атеље 212, попуст на програме 
фитнес клуба „Аванти“, попусти за упис у школу страних језика, код 
офтамолошких кућа... 
 

● Обележавајући Дан жена, 8. марта, Библиотека је уприличила 
поклон посетиоцима кроз дружење са Јелицом Грегановић, 
најчитанијим аутором у 2012, према подацима из Матичног 
одељења и са огранака. 

Гост: Весна Денчић, уредница првог српског онлајн часописа за сатиру 
„Етна“. 

Међу публиком је био и чувени илустратор Добросав Боб Живковић. 

 

● Међународни Дан књиге за децу традиционално се обележава 2. 
априла, на дан рођења једног од најпознатијих писаца бајки Ханса 
Кристијана Андерсена. Да овај дан остане трајно у сећању 
малишана из Предшколске установе „Бошко Буха“, побринула се 
мала али одабрана екипа Библиотеке „Милутин Бојић“. Осим лепог 
дружења уз рецитовање и смех, предшколци из „Бошка Бухе“ на 
Дан књиге постали су и пуноправни чланови наше библиотеке.  

 

● Поводом Светског дана књиге и ауторских права, у матичном 
одељењу Библиотеке „Милутин Бојић“ одржана је изузетно жива 
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радионица креативног писања на тему „Како се пише роман“. Гост 
библиотеке био је писац Крста Поповски, који је поделио знање са 
Бојићевим талентима - полазницима школе креативног писања коју 
води проф. Виолета Вучетић.  

 

● Библиотека „Милутин Бојић“ је 20. априла,обележавајући Дан 
планете Земље, приредила богат програм под називом „Лице 
промена“, који се састојао од радионице за децу (израда маски 
емоција), Драма промена - Полазници радионице Креативног 
писања, Андрија Сагић, „Клавир у шуми“, Оркестар основне 
музичке школе „Ј. Маринковић“. 

● Дани Београда су обележени са неколико програма: 
         - Отварање изложбе цртежа „Парови“ Наталије Лошић, сликарке и 
рецитатора 

        - Ликовно-поетско вече уз стихове Ж. Превера, М. Антића и 
Партибрејкерса 

        - Београд у стваралаштву Бојана Босиљчића 

       - „Легенде о Београду“, писац Драган Лакићевић 

   -  Концерт гудачког оркестра МОШ „Славенски“ 
 

 Обележавајући јубилеј рођења Петра Петровића Његоша, одржано 
је предавање о Његошу и условима у којима је живео и радио. 
Предавач је била Мирослава Симоновић, архивиста. Предавање је 
обиловало бројним, мало познатим информацијама из Његошевог 
живота, као и начином живота у тадашњој Црној Гори 

 
Током летњих месеци, на свим нашим огранцима је било радионица за 
децу под називом „Лето у библиотеци“. Окупљена деца су могла, у 
договору са библиотекаром, да организују неку креативну активност и да 
кроз забаву и игру проширују своја знања и умећа. 
 
 
-  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  
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● 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 с локацијом Библиотеке и 
начином позајмљивања сликовница и књига. 

● Библиотека наставља успешну сарадњу са Друштвом за децу с 
посебним потребама општине Палилула, и њима су намењени 
одговарајући програми у виду радионица. Програми се одржавају 
на огранку „Котеж“. 

● Настављена је и успешна сарадња с Високом текстилном школом, 
чији су студенти чланови Библиотеке.    

● Библиотека остварује успешну сарадњу с Канцеларијом за младе 
општине Палилула, кроз форму курсева страних језика  

● Библиотека се активно укључује у све културне активности које 
претпостављају електронску медијску подршку преко нашег сајта          

 
● У огранку „Котеж“ се реализује пројекат „Радионица за децу с 

посебним потребама“, коју води Љиљана Милошевић-Томашев и 
дефектолози Друштва за децу општине Палилула. Ова радионица 
окупља  децу с посебним потребама и кроз осмишљене садржаје и 
специфичне облике рада омогућава деци да се изразе на њима 
својствен начин. Пројекат омогућава социјализацију и едукацију 
деце, а његово дугогодишње трајање најбољи је показатељ 
квалитета. 

● Чланци о актуелностима у Библиотеци се објављују у часопису 
„Палилула“. 

● Библиотека се укључила у акцију „Срце улице“ и поклон 
књигама помогла Свратиште за децу улице у Београду 
● Директор Јовица Кртинић посетио је Загреб и Српску 
гимназију и том приликом је школској библиотеци поклонио 30 наслова 
● Директор је, такође, посетио и манастир Крка и уручио им на 
поклон 10 књига. 
 

● Библиотека је изашла у сусрет двема категоријама наших 
суграђана - незапосленим особама и самохраним родитељима, 
који имају могућност да се упишу по нижој уписној цени. 

 
 
 

2.3 КОРИШЋЕЊЕ БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ 
 
 
Огранак Број Број Број издатих 
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корисника посета књига 

Матично одељење 3.394 18.695 45.266 

Хаџипоповац 987 7.612 12.210 

Стара Карабурма 729 4.352 14.597 

Ново насеље 1.066 4.816 11.207 

Пера Ћетковић 1.431 10.759 17.305 

Дунавски венац 512 2.430 5.983 

Котеж 1.144 2.561 7.065 

Борча 3.259 9.530 22.209 

Падинска Скела 998 3.760 14.472 

Овча 346 3.349 5.244 

УКУПНО 13.866 67.864 191.558 

Чланови других  
библиотека  

3.310 2.310 5.640 

Укупно пружених услуга 
 

 

16.176 70.174 197.198 

    
 
 
  Анализирајући структуру чланова констатујемо да је највише 
уписаних предшколаца и ученика основне школе. Осим деце, највећу 
посећеност остварују запослене жене и пензионери (оба пола). Већа 
посећеност дечје и омладинске популације је евидентирана на 
огранцима на Карабурми и у насељима Борча, Падинска Скела и Котеж, 
што су и очекивани подаци јер школска деца гравитирају ка огранцима 
најближим њиховим кућама и школама. Највише одраслих чланова 
(студената, запослених и пензионера), а у односу на укупан број 
чланова, има Матично одељење. И поред околности да Библиотека није 
добила јесењи откуп књига за 2012. и да је од почетка године до 
30.06.2013. приновила свој фонд само поклон-књигама чланова, треба 
констатовати изванредан труд и в.д. директора и запослених, да би се 
одржао број чланова као и претходних година. У другом полугодишту 
2013. Библиотека је преко откупа Скупштине града и Министарства 
културе приновила свој фонд са знатним бројем наслова, иако у 
недовољно примерака. Ипак, с обзиром на релативно мали буџет за 
набавку нових књига, и тешко економско стање корисника библиотеке, 
сматрамо да су постигнути резултати сасвим задовољавајући. У односу 
на укупан књижни фонд Библиотеке од 133.452 библиотечке јединице, 
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број издатих књига од 197.198 значи обрт књижног фонда од 1.47, што 
задовољава стандарде за јавне библиотеке и поред тога што је рађена 
ревизија на неколико огранака. 
     
 
 

2.4  НАБАВКА КЊИГА 
          
 
       
  
Врста набавке  

Откуп Скупштине града 2.347

Откуп Министарства културе 1.001

Поклон књиге 3.142

Наменска куповина 30 

Укупно 6.520
       
      - преглед представља електронски обрађене монографске 
публикације 
 
                  С обзиром на то да је ове године дошло до промене начина 
набавке књига које организује Скупштина града Београда, а у складу са  
Законом о јавним набавкама, у Библиотеци „Милутин Бојић“ су 
формиране две комисије - једна, састављена од библиотекара, који су 
извршили одабир наслова и број примерака који је потребан за 
нормално функционисање установе, и друга, која је спровела правну 
процедуру са издавачким кућама. Прве књиге, као Откуп Скупштине 
града, почеле су да пристижу крајем јуна и до краја године су пристигле 
и све наручене књиге. Набавка књига преко Министарства културе 
Републике Србије је задржала ранију форму, тако да је Комисија 
библиотекара одабрала са списка понуђених наслова, које је 
селектовала Комисија изабрана од стране Министарства културе, оне 
наслове и број примерака који би задовољио потребе корисника  
библиотеке. 
                        Стручна комисија која је вршила одабир нових наслова се 
у свом раду руководила следећим критеријумима: 
                          1. Према стандардима за јавне библиотеке, књижни 
фонд треба да се састоји од 50% белетристике, 25% књижевности за 
децу и 25% стручне литературе, што је и поштовано приликом избора 
наслова 
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                         2. Потребама и захтевима корисника за актуелним 
насловима 
                         3. Набавка референтне литературе (енциклопедија, 
монографија, капиталних издања) која обогаћује књижни фонд 
провереним културним и научним издањима 
                         4. Усаглашавање избора наслова са базом Библиотеке 
града Београда, с којом смо повезани и преко које преузимамо записе и 
вршимо електронску обраду сваке књиге  
        
 
                           
 

2.5 ОБРАДА БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ 
 

Огранак Електронски обрађено закључно са 31.12.2013.

Матично одељење 1.614 

Хаџипоповац 372 

Стара Карабурма 291 

Ново насеље 512 

Пере Ћетковић 514 

Дунавски венац 241 

Котеж 262 

Борча 989 

Падинска Скела 373 

Овча 1.352 

УКУПНО 6.520 
 
 

    2.6    РЕВИЗИЈА  КЊИЖНОГ ФОНДА 
 
    У складу са законском регулативом, Библиотека „Милутин Бојић“ је у 
октобру 2013. започела ревизију књижног фонда. Примењује се метод 
сравњивања физичког стања с инвентарним књигама. До краја 2013. 
године ревизија је спроведена на 4 огранка: „Ново насеље“, „Пера 
Ћетковић“, „Падинска скела“ и „Борча“. С обзиром на то да су, према 
потребама, књиге мењале своју матичну локацију, извештај о обављеној 
ревизији ће бити презентован Управном одбору по завршетку ревизије 
на свим огранцима, кад ће бити сравњено стање књижног фонда на 
нивоу укупне мреже огранака Библиотеке. 
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2.7   ИЗВЕШТАЈ О НАЈЧИТАНИЈИМ КЊИГАМА 
 
 На основу података сакупљених из Матичног одељења и 9 огранака   
Библиотеке, формирана је листа најчитанијих наслова домаћих и 
страних аутора у  2013. години. 
                
Најчитаније књиге домаћих аутора 
 
1. ВЕЛИКИ РАТ, Александар Гаталица 
2. КАПИЈА БАЛКАНА, Светлана Велмар Јанковић 
3. ПОСМРТНА МАСКА, Ласло Блашковић 
4. НИЈЕ СТРАШНО АКО ПАДНЕШ..., Горица Нешовић 
5. ЛЕШ У ФУНДУСУ, Мирјана Ђурђевић 
 
Најчитаније књиге страних аутора 
 
1. 1Q84, Харуки Мураками 
2. А ПЛАНИНЕ ОДЈЕКНУШЕ, Халед Хосеини 
3. НАЈБОЉЕ НАМЕРЕ, Ингмар Бергман 
4. РУСКА ЗИМА, Дафни Калотај 
5. ЗОВ АНЂЕЛА, Гијом Мисо 

 
Из стручне литературе највише се позајмљују наслови из области 
психологије, историје, мемоарска грађа, биографије, књижевна критика и 
наслови из информационо-комуникационих система. 
 Фонд стручне литературе углавном задовољава потребе корисника, 
како по актуелним насловима тако и по броју примерака. 
  
 
 
 
 

          2.8  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 занимљиве садржаје. 
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●  ПРОГРАМ КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ  „СЛОБОДНО КОД 

БОЈИЋА“  
 
      У Матичном одељењу се одржава уметничко-културни програм 
колажног типа под називом „СЛОБОДНО КОД БОЈИЋА“. Програм је 
разноврстан и садржи промоције књига, мултимедијалне вечери, 
музичке вечери, филозофске трибине „У ТРАГАЊУ ЗА СМИСЛОМ“ и 
презентације књига. Гости су еминентни стручњаци и уметници из 
разних области друштвеног живота. Програми су намењени одраслим 
корисницима и веома су посећени.       
  
Током 2013. одржани су следећи програми: 
 
1. Млади књижевни таленти 
2. Сусрет са писцем Срђаном Валаревићем, гости: Лабуд Драгић и 
Владимир Меденица 
3. Facebook salon, награђени писци Књижевне омладине Србије 
4. Концерт класичне музике 
5. Трибина „У потрази за смислом“, гост мр Милован Томић, психолог 
6. Фламенко кроз музику, плес и причу, гости Владан Ранђеловић, 
гитара, и Николина Шашић, фламенко плесачица 
7. Поетско вече ВИНО ЉУБАВИ - Свесловенско књижевно друштво 
8. Предавање „Откривање хришћанства“, Владимир Шиљкут, писац и 
истраживач 
9. Трибина „У потрази за смислом“ - У науци и филозофији, гости 
Сеад Халиловић и проф. др Вера Јанићијевић, филозофи 
10. Музички мозаик - музика од средњег века до 20. века, учесници 
Драгана Вучићевић, сопран, Љубодраг Беговић, баритон, солиста 
опере Народног позоришта, Женска група „Благовести“, Филип Чала, 
глас и гитара, и Јосип Чала, виолина 
11. Литерарно вече са Ћопићевцима - чланови књижевног клуба 
„Бранко Ћопић“, представљање зборника радова „Плач сљезове боје“ 
12. Вече са Биљаном Поповић, аутором популарног романа 
„Поморанџе за збогом“ 
13. Трибина „У потрази за смислом“, др Вера Јанићијевић 
14. Ауторско вече - Градимир Ђуровић, писац и преводилац 
15. Вече с Јелицом Грегановић, најчитанијом ауторком у Библиотеци 
16. Концерт групе „Бело платно“ 
17. ПРОГРАМИ У ОКВИРУ МАНИФЕСТАЦИЈЕ „Дани Београда“ 
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      „Легенде о Београду“, писац Драган Лакићевић 
18. Концерт гудачког оркестра МОШ „Славенски“ 
19. Отварање изложбе цртежа „Парови“ Наталије Лошић, сликара и 
рецитатора, и ликовно поетско вече уз стихове Ж. Превера, М. 
Антића, Партибрејкерса 
20. Београд у стваралаштву Бојана Босиљчића 
21. Трибина „У потрази за смислом“, др Вера Јанићијевић, филозоф 
22. Ауторско вече младих писаца Слободанке Митровић и Небојше 
Петронијевића 
23. Мелем за душу - вокална група „Благовести“ и њихови гости 
24. Предавање „О пореклу и контроли агресивности“, мр Милован 
Томић, психолог 
25. Трибина „У потрази за смислом“, гост проф. др Владета Јеротић, 
неуропсихијатар 
26. Разговор о књизи „Прилог психологији старења и старости“, аутор 
Светислав Јовановић 
27. Предавање и видео-презентација „Жене добитнице Нобелове 
награде за књижевност“, аутори Мирјана Цвекић и Мирјана Гајић 
28. Вече младих писаца, Лидија Новаковић, прозни писац и Драган 
Петковић, песник 
29. Архитектура – 33 конкурсна пројекта, представљање књиге 
Слободана Миће Рајовића, видео-пројекција 
30. Предавање „Петар Петровић Његош и услови у којима је живео“, 
предавач Мирослава Симоновић, архивиста 
31. Мисао и дело највећег украјинског песника Тараса Шевченка, 
учесници чланови „Свесловенског књижевног друштва“ 
32. Ауторско вече Небојше Лапчевића, представљање романа „Језеро 
у Ћелијама“ 
33. Трибина „Шта је човек“ – Пут од душе до неба у исламу, учесници: 
проф. др Раде Божовић, арабиста, др Техран Халиловић, Центар за 
религијске науке „Корн“, др Муамер Халиловић, проф. др Вера 
Јанићијевић, филозоф 
34. „Саво Мркаљ“, предавање Мирославе Симоновић, архивисте 
35. Вече младих стваралаца, студената режије ФДУ, пројекција 
кратких филмова 
36. Вече грчке поезије, „Свесловенско књижевно друштво“ 
37. Трибина „Шта је човек“ – гост мр Милован Томић, психолог 
38. Трибина „Шта је човек“ – гости: проф. др Владета Јеротић, 
неуропсихијатар, др Јован Бабић, професор етике 
39. Представљање књиге „Дани и године“ Радоја Јанковића 
40. „Када су и како живели Монголи у Београду и зашто су овде 
дошли“, истраживач и предавач Мирослава Симоновић, архивиста 
41. „О причи и причању“, интерактивна радионица – учесници Тања 
Симоновић, аутор збирке прича „Згази ме нежно“, и полазници 



16 
 

Радионице за креативно писање. У музичком делу наступала Јелена 
Арбанас. Координатор програма Виолета Вучетић, проф. 
књижевности 
42. Новинарска трибина „Домановић други пут међу Србима“ – гости 
Дејан Јеремић, Михаило Меденица и Драгољуб Петровић. 
43. „Небрига о језику и политичко општење“, представљање књиге и 
предавање Радомира  Животића 
44. Представљање књиге „84 Черинг крос роуд“ ауторке Хелене 
Ханф. Гости: Зора Чавић-Илић, преводилац, Петар Поповић, новинар, 
Тихомир Станић, глумац, Милан Тодоровић, издавач. 
 
 
 
 

● РАДИОНИЦА ЗА КРЕАТИВНО ПИСАЊЕ 
 
                  Као и претходних година, и у 2013. години Библиотека је 
усмерила своју активност посебно на рад са средњошколцима. Према 
подацима истраживања код нас и у свету (извор - стручни библиотечки 
часописи) управо деца узраста од 13 до 18 година најмање користе 
услуге библиотека. Културни и друштвени миље у којем деца данас 
одрастају променио се и садржајно и формално, те је задатак сваке 
библиотеке, па тако и наше, да изнађе моделе и облике рада којима би 
могла да привуче ове младе кориснике, а да одговори на њихове 
потребе и захтеве. Тај модел смо препознали у Радионици за креативно 
писање. 
 

Радионицу креативног писања води Виолета Вучетић, професор 
књижевности, и намењена је средњошколцима. Окупља 12 
полазника, који кроз своје активности обогаћују свој читалачки и 
литерарни интерес и таленат. Најбоље креативне литерарне 
саставе Радионица је представила на свечаној презентацији у 
јуну ове године, у Матичном одељењу. Радионица се редовно 
медијски презентује преко друштвених мрежа и на тај начин, а у 
складу са захтевима младих, остварује комуникацију са другим 
љубитељима писане речи и креативног израза. 
Дана 21.05.2013. одржана је завршна свечаност за групу 
средњошколаца који су од јануара до јуна били полазници 
Радионице креативног писања. Том приликом они су читали 
своје радове, од којих су многи добили општинске литерарне 
награде, а као успомену на боравак и рад у Библиотеци добили 
су пригодне захвалнице и књиге. 
Укупно је било одржано 24 часа креативног писања. 
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● КУРСЕВИ СТРАНИХ ЈЕЗИКА 
 

У сарадњи с Канцеларијом за младе општине Палилула, у 
Матичном одељењи и на огранку „Хаџипоповац“ одржавају се 
курсеви енглеског, немачког и шпанског језика, намењени 
студентима. У Матичном одељењу се одржавају курсеви 
енглеског, немачког и шпанског у 5 термина, а енглески језик се 
учи на огранцима, и то у 2 термина недељно. Групе се састоје 
од по 15 полазника. Одржано је 80 часова страних језика. 
 
 

● КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ ЗА ДЕЦУ 
 

На свим нашим огранцима организоване су креативне 
радионице намењене предшколској и основношколској деци, 
које се одржавају једном седмично током читаве године. У 
пријатној атмосфери огранака, на Карабурми и територији преко 
Дунава (Борча, Котеж, Падинска Скела), деца различитог 
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 коришћења 
интернета. 
 
 
 
 
 
 

 
Огранак 

 
Назив радионице 

 
Хаџипоповац 

 
КОЦКИЦЕ ЗНАЊА 
 
Циљ: креативан и тимски рад са циљем усвајања 
основних појмова из света науке, књижевности и 
уметности 
Циљна група: школска деца од првог до петог разреда 
основне школе 
Одржано програма: 40 
Колективне посете деце:10 

Пера 
Ћетковић 

ДЕТИЊСТВО У БОЈИ 
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Циљ: упознавање са основним техникама и методама 
рада у сликарству и примењеним уметностима 
Циљна група: предшколска деца 
Одржано програма: 40 
Колективне посете деце: 10 

Ново насеље ПОЗНАТЕ ИСТОРИЈСКЕ ЛИЧНОСТИ 
 
Циљ: упознавање с биографијама и заминљивостима из 
зивота славних историјских личности 
Циљна група: школска деца од петог до осмог разреда 
Одржано програма: 40 
Колективне посете деце: 10 

Борча ВЕСЕЛА ДЕЧИЈА РАДИОНИЦА 
 
Циљ: развој књижевног и ликовног израза на одабране 
теме из литературе за децу 
Циљна група: деца основношколског узраста 
Одржано програма: 40 
Колективне посете деце: 10 
 
 

Падинска 
скела 

ЈА ВОЛИМ ДА …. 
 
Циљ: Упознавање себе 
Циљна група: школска деца од 1. до 5. разреда 
Одржано програма: 40 
Колективне посете деце: 10 

Дунавски 
венац 

ВОДИЧ ЗА ОДРАСТАЊЕ 
 
Циљ: упознавање с проблемима пубертета и начинима 
превазилажења конфликата 
Циљна група: школска деца од 11 до 15 година 
Одржано програма: 40 
Колективне посете деце: 10 

Котеж РАД СА ДЕЦОМ С ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА 
 
Циљ: уметничко изражавање деце с посебним 
потребама, уз водство дефектолога 
Одржано програма: 70 
 
ШАХ КЛУБ 
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Циљ: стицање основних знања из шаха 
Циљна група: деца основне школе 
Одржано програма: 20 
 
 
 
 

Овча                 Изложба слика „Етно арт“ 
Пеђолино шоу-програм одржан испред библиотеке 
Колективни час с ученицима другог разреда основне 
школе 
Колективни час с ученицима првог разреда 
Промоција књиге „Марија Карађорђевић“, Данице 
Чоловић 
Колективна посета деце из вртића и упознавање с 
библиотеком 
Предавање „Мала прича о великим библиотечким 
догађајима у 2013. години“, уз директан пренос на 
интернету 
Дружење с румунским писцима из Војводине, уз учешће 
ученика ОШ „Васа Пелагић“ 
Пројекција дугометражног цртаног филма испред 
библиотеке 
Изложба дечјих радова од јесењих плодова, старих 
ручних радова српског и румунског народа 
Изложба радова деце предшколског узраста „Ја у 
библиотеци“ 
Употреба и коришћење речника у настави српског 
језика, колективни час са Даринком Филиповић, 
професором 
Колективни час с ученицима петог разреда 
Предавање о интегралној пољопривреди, предавач др 
Јонел Субић с Института за економику пољопривреде 
Радионица за израду декупаж украса – 3 програма 
Литерарни конкурс и додела награда за литерарни рад 
на тему „Књига или филм – инспирација и доживљај“ 
 

 
 
О свим програмима посетиоци су се информисали на сајту библиотеке. 
Програми су бесплатни и намењени како грађанима Палилуле тако и 
свим заинтересованима. 
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  Посећеност програма потврђује и квалитетан садржај истих (просечна 
посећеност програма у оквиру програма „Слободно код Бојића“ 35, 
Креативног писања 10, радионица на огранцима Библиотеке 10). 
 
 
 

        2.9  МЕДИЈСКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА БИБЛИОТЕКЕ  
 
                      Библиотека „Милутин Бојић“ користи све облике медијске 
презентације, у складу с финансијским и кадровским могућностима. Веб-
сајт пружа свим посетиоцима комплетан увид у рад и активности 
библиотеке. Интернет претрагом сви заинтересовани могу лако да дођу 
до потребних информација – о књижном фонду преко БИСИС 
претраживача, програмима у Библиотеци преко редовних и 
благовремених најава, као и вести о поклон књигама, препорукама за 
читање, пријатељима Библиотеке, погодностима приликом уписа, 
извештају о раду и много тога другог. Евидентан је помак у квалитетнијој 
комуникацији с корисницима библиотечких услуга, који је резултат много 
прегледнијег и функционалнијег изгледа веб-сајта. 
                     Линкови  на сајту библиотеке упућују на сајтове града 
Београда, сајт општине Палилула, сајт Канцеларије за младе, преко 10 
најпознатијих издавачких кућа, позоришних кућа, туристичких агенција, 
спорског центра ТАШ и других привредних субјеката који дају попуст на 
своје услуге члановима Библиотеке.  
                     Од 19.5.2011. активирана је фејсбук страница Библиотеке, у 
оквиру ове друштвене мреже, и представља важан фактор размене 
информација и данашњем времену примерене комуникације и 
презентације. На фејсбуку је пристуна и веома је активна и страница 
нашег огранка у Овчи. 
                    
                У Културном водичу кроз Београд, у дневном листу „Политика“, 
сваке суботе се објављује најава програма и посебних програмских 
облика који се одвијају у Библиотеци. 
          Чланци о библиотеци се периодично објављују у  информатору 
„Палилула“. 
           В.д. директора Библиотеке, Јовица Кртинић, промовисао је акције 
Библиотеке учешћем у јутарњим програмима ТВ Студио Б, ТВ 
Коперникус и ТВ Пинк, као и на Радио Београду. Обавештења о 
програмима и акцијама Библиотеке објављивали су сви штампани 
медији („Политика“, „Блиц“, „Курир“, „Новости“...) 
          На простору испред улаза у Библиотеку, у улици Илије 
Гарашанина 5, постављена је огласна витрина с најавама дешавања. 
Ефекти постављања витрине су били одмах видљиви и резултирали су 
повећаним учлањењем у библиотеку, јер су одобрени попусти и 
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повољности уписа за многе категорије корисника постале видљиве 
великом броју пролазника. 
         У односу на досадашњу праксу, урађен је квалитативни искорак 
који се тиче интернет и електронске презентације, и то кроз YouTube 
канал Библиотеке и newsletters. Присуство библиотеке у дигиталном 
свету постало је очигледније, а комуникација с корисницима којима су 
ови медији ближи много квалитетнија и ефикаснија. 
            
 
   3.  РАД ОРГАНА УПРАВЉАЊА 

    – УПРАВНИ И НАДЗОРНИ ОДБОР 
 
● У првом полугодишту 2013. Управни одбор је имао 4 седнице (1 

телефонска) 
 
              19. седница УО је била телефонска и одржана је 08.01.2013. 
Овом седницом је председавала Војка Пајкић, председница Управног 
одбора, и телефонским путем су контактирани сви чланови. На основу 
захтева Секретаријата за културу усвојен је План расхода и издатака са 
Планом набавки Библиотеке „Милутин Бојић“ за 2013. годину. 
 
 

                      20. седница Управног одбора је одржана 05.02.2013, са 
следећим дневним редом: 
 
                     1. Разматрање и усвајање Записника са 18. и 19. седнице УО 
 
                          2. Разматрање и усвајање Извештаја комисије за редовни 
годишњи попис имовине и обавеза Библиотеке „Милутин Бојић“ са стањем 
на дан 31.12.2012. 
 

            21. седница Управног одбора је одржана 25.02.2012. са 
следећим Дневним редом: 
 
             1. Разматрање и усвајање Записника са 20. седнице Управног 
одбора одржане 05.02.2013. 
 
               2. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Библиотеке 
„Милутин Бојић“ за 2012. годину 
 
                      3. Разматрање и усвајање Извештаја о финансијском 
пословању у 2012. години - Завршни рачун 
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                    4. Разматрање и усвајање Извештаја Комисије за процену 
библиотечког материјала од 10.02.2013, са предлогом за расход 
дотрајалих, оштећених и неупотребљивих публикација 
 
               22. седница  УО је одржана 15.03.2013. са следећим Дневним 
редом: 
 
               1. Разматрање и усвајање Записника са 21. седнице Управног 
одбора одржане 25.02.2013. 
  
 
             2. Разматрање и усвајање предлога Статута Библиотеке 
„Милутин Бојић“         

 
Нови сазив Управног одбора (Милисав Савић, Адам Софронијевић, 
Ивана Димић, Гордана Петковић и Бранко Јечменица) је имао 2 
седнице. 
Прва седница је била конститутивног карактера. 
Друга седница, одржана 06.12.2013, имала је следећи дневни ред: 

         1. План и програм рада Библиотеке за 2014. годину 
         2. План расхода и издатака са Планом набавки Библиотеке за 
2014. 

 
 
Осврт на рад Управног и Надзорног одбора 
 
              Делатност Управног и Надзорног одбора изузетно је значајна 
за рад Библиотеке „Милутин Бојић“. Конструктивним саветима, 
одлукама, предлозима и одређивањем смерница деловања и рада 
Установе, као и контролисањем стручног рада и финансијског 
пословања, одбори су дали значајан допринос побољшању рада и 
јавности њеног деловања. 
               Чланови Управног и Надзорног одбора су  позитивно оценили 
рад Библиотеке, што се детаљније може видети у Записницима са 
седница. Стратешка оријентација Библиотеке „М. Бојић“ ка повећању 
броја чланова, броја позајмица библиотечке грађе, увећању књижног 
фонда и позиционирање Библиотеке као културног, информационог и 
образовног центра општине Палилула је, према оцени одбора, дала 
очекиване и планиране резултате. 
                     
                  У данашње време, кад су квалитетне културне, уметничке и 
образовне вредности добрим делом девалвиране, Библиотека се 
труди да очува онај културни и интелектуални ниво који представља 
темељ научне и културне мисли савременог света. 

 


