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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 
„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ У ЧАЧКУ У 2017. ГОДИНИ

УВОД

Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ (у даљем тексту Библиотека) јавна
је и градска библиотека Града Чачка и матична библиотека Моравичког округа. Оснивач
Библиотеке  је  Град  Чачак.  Као  јавна  и  матична  библиотека  Округа  по  Закону  о
библиотечко-информационој  делатности  припадају јој  посебна овлашћења и обавезе  за
одржавање библиотечко-информационе мреже, унапређење културе читања, даљи развој
струке  и  задовољавање  културних  и  информационих  потреба  грађана  из  домена
библиотечко-информационе делатности. Библиотека баштини традицију дугу 170 година
од оснивања првог читалишта у Чачку 1848. године и у години јубилеја (2018) очекује се
пресељење  установе  у  нову  зграду  у  центру  Чачка  (ул.  Синђелићева).  Установа  је
добитник  изузетних  признања  за  свој  рад  (Вукова  награда,  Сурепова  награда,
Децембарска награда града Чачка), док су њени запослени остварили значајне успехе на
културном и стручном пољу у земљи и иностранству.

Законски оквир за пословање установе представљају следећи закони и акта: Закон о
култури  (Сл.  гласник  РС бр.  72/09,  13/16,  30/16),  Закон  о  библиотечко-информационој
делатности (Сл. Гласник РС број 52/11), Закон о старој и реткој библиотечкој грађи (Сл.
гласник РС бр. 52/11), Правилник о националним стандардима за обављање библиотечко-
информационе  делатности  (Сл.  гласник  РС  бр.  39/13),  Статут  Градске  библиотеке
„Владислав  Петковић  Дис“  (2006.  година,  са  изменама  и  допунама),  Правилник  о
организацији и систематизацији послова Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“
(децембар 2013. године), као и други важећи закони, подзаконска акта и правилници.

Библиотека  прикупља,  обрађује,  штити,  чува,  представља  и  даје  на  коришћење
библиотечко-информациону  грађу  и  изворе;  води  завичајне  збирке;  учествује  у  изради
заједничких каталога  и база  података;  израђује  билтене,  каталоге,  библиографије и друге
информационе  изворе;  води  документацију  и  статистику  о  библиотечко-информационој
грађи, изворима и корисницима; помаже корисницима при избору и коришћењу библиотечко-
информационе грађе, информационих инструмената и извора; спроводи културно-образовне
програме и издавачку делатност.

Библиотека  различитим  облицима  деловања  подстиче  код  свих  категорија
становништва,  почев  од  предшколског  узраста,  коришћење  библиотеке  и  библиотечко-
информационе грађе и извора. Она дигитализује завичајну збирку да би она била доступна
што ширем кругу корисника у земљи и иностранству и да би на тај начин била заштићена и
сачувана у дигиталној форми.
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Према  броју  становника  на  свом  подручју  рада,  Библиотека  улази  у  највишу
категорију VI, за подручја са преко 100.000 становника (Национални стандарди за обављање
библиотечко-информационе делатности).

Као  матична  библиотека,  установа  је  носилац  библиотечко-информационог
система  на  свом  подручју,  и  пуноправна  је  чланица  COBISS.SR  мреже  за  узајамну
каталогизацију. Библиотека прати, координира и планира развој свих библиотека на свом
подручју, пружа им одговарајућу стручну помоћ, врши надзор над њиховим радом, стара
се  о  усавршавању  библиотечко-информационих  стручњака  за  обављање  библиотечко-
информационе  делатности  и  о  унапређењу  целокупне  библиотечке  мреже  на  свом
подручју, водећи притом рачуна о демографским, социјалним и географским условима и
настојећи да библиотечко-информациону грађу и изворе учини доступним грађанима у
њиховом месту  становања  или  запосленима  у  одређеној  радној  средини.  У  том циљу
матична библиотека сарађује с локалном самоуправом, установама културе и образовања,
предузећима и другим правним и физичким лицима.

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА

Библиотека своје пословање спроводи у складу са законима, Статутом и осталим
актима, на територији Града Чачка и Моравичког округа. Просторије Библиотеке отворене
су шест дана у недељи, у две смене радним данима од 7:30 до 19:00 часова и суботом од 8
до 13 часова.  У огранцима  Библиотеке  рад  се  организује  два  дана  у  недељи (Заблаће
уторак и среда, Мрчајевци понедељак и четвртак), односно један дан у недељи (Пријевор
четвртком и Прељина петком).  Поред тога,  током и ван радног  времена организују  се
културни  програми,  културно-образовне  активности,  радионице,  стручна усавршавања,
конференције, семинари, итд.

Рад установе заснива  се на  организационој  структури  утврђеној  Правилником о
организацији  и  систематизацији  послова  Библиотеке.  У  2017.  години  примењивао  се
важећи Правилник, према коме Библиотека послове из своје делатности остварује преко
следећих организационих јединица – одељења и служби:

 Позајмно одељење за децу до 15 година (2 запослених)

 Позајмно одељење за одрасле читаоце, старије од 15 година (4 запослених)

 Одељење стручне, старе и ретке  књиге и референсне збирке (2 запослених)

 Завичајно одељење са читаоницом (2 запослених)

 Одељење часописа и листова са читаоницом (1 запослено)

 Одељење за стручну обраду књига (2 запослених)

 Служба за развој и вршење матичних функција библиотеке (2 запослених)

 Огранци  Библиотеке  (Заблаће,  Мрчајевци,  Пријевор  и  Прељина)  (1
запослени) 

 Служба за културно –просветну и издавачку делатност (2 запослених)

 Служба за дигитализацију (2 запослених)
 Служба за опште и административне послове (1 запослени)
 Служба обезбеђења, заштите и техничких послова (6 запослених)

У 12 одељења и служби укупно је систематизовано 38 извршилаца, према важећем
Правилнику  о  националним  стандардима  за  обављање  библиотечко-информационе
делатности, али тај број радника Библиотека никада није остварила. Укупно је 27 извршилаца
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у  2017.  години  било  распоређено  за  рад  у  одељењима  по  основу  уговора  о  раду  на
неодређено,  укључујучи  и  директора  установе.  Од  тог  броја  20  запослених  су  стручни
радници са ВСС и ССС.

Директор установе надлежан је да организује и руководи радом установе и одговара
оснивачу за свој рад преко Управног и Надзорног одбора.

Управни одбор чини пет чланова, од којих су три члана представници Града Чачка (од
2016. године то су Радмила Рубаковић, председник, Драган Уљаревић и Драган Радовановић)
и два представници запослених (Наташа Кривачевић Поповић, Марија Радуловић). Управни
одбор је у 2017. години одржавао редовне састанке (укупно пет),  на којима су доношене
неопходне одлуке и расправљано о пословању установе у складу са законом.

Надзорни одбор чине три члана, два су представници Града Чачка (од 2016. године то
су Андрија Јанковић, председник, Иван Живановић) и један представник запослених (Милета
Станојевић). Надзорни одбор је у 2017. години вршио надзор над финансијским пословањем
установе и донео одлуке у складу са законом. Надзорни одбор је у 2017. години имао два
састанка.

ФИНАНСИРАЊЕ БИБЛИОТЕКЕ

Финансирање функционисања Библиотеке долази из неколико извора, од којих су
најважнија  буџетска  средства  оснивача.  Остали  извори  финансирања  су  сопствени
приходи (приход по основу чланарина,  продатих издања Библиотеке,  пружених услуга
корисницима  у  складу  са  ценовником,  рада  књиговезнице,  итд),  буџет  Министарства
културе и информисања (пројекти) и донације. 

Реализовани расходи Библиотеке у 2017. години (са подацима за 2016. и 2015)
Ред.
бр.

Опис 2017 % 2016 % 2015 %

1. Средства Града 30.359.289,59 93,14 30.919.818,49 91,8 30.141.662,34 94,9
2. Средства Републике 672.836,62 2,06 1.582.649,04 4,7 1.218.977,58 3,8
3. Донације 50.000,00 0,15 100.000,00 0,3 70.000,00 0,2
4. Остали извори 

(чланарине, с. приход)
1.515.717,82 4,65 1.077.604,06 3,2 329.980,66 1,1

УКУПНО: 32.597.844,03 33.680.071,59 31.760.620,58

И З В Е Ш Т А Ј
о реализацији финансијског плана  установе

 за  2017. годину                                 

Укупно пренета и утрошена средства Библиотеци у 2017. години из средстава буџета
износила  су  30.359.289,59 динара  од  планираних  31.830.000,00  динара.  Проценат
извршења  планираних средстава је 95,38%.

 Средства пренета и утрошена за – Функционисање локалних установа културе – из
средстава буџета, износила су  27.808.595,18 динара од планираних 29.075.000,00
динара (95,64%). Ова средства представљају 91,60% у укупно пренетим средствима
из буџета.
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Из  средстава  града  Чачка пренето  је  и  утрошено   27.426.200,56  динара  –  98,62% -
укупно  пренетих  средстава  за  функционисање  установе,  а  добијена средства
Министарства културе су износила 383.394,62 динара – 1,38%.
Средства исплаћена запосленима за зараде у 2017.години  износила су 21.977.700,54
динара,  она  представљају  79,03% у  укупним  средствима  пренетим  за  функционисање
установе.
Просечна  нето  зарада  установе  у  2017.  години  по  запосленом  износила  је  40.619,00
динaра.

Средства  за испуњење  обавезе  сходно  члану  7.  Закона  о  привременом  уређивању
основица  за  обрачун  и  исплату  плата,  односно  зарада  и  других  сталних  примања код
корисника јавних средстава, износила су 1.089.048,32 динара, а то представља  3,92% у
укупним средствима пренетим за функционисање установе.
Остала давања запосленима у 2017.години у Библиотеци износила су 928.685,19 динара,
она представљају 3,34% у укупним средствима пренетим за функционисање установе .  У
ову групу  спадају  трошкови  превоза  на  посао  и  са  посла,   јубиларне  наградe које  су
предвидив, али не и сталан трошак као и социјална давања и помоћи која нису ни сталан, а
ни предвидив трошак.
Средства утрошена за сталне трошкове установе износила су 2.059.720,32 динара, она
представљају 7,41% у укупним средствима пренетим за функционисање установе.
Средства за текуће поправке и одржавање зграде и опреме у 2017. години  пренета су и
утрошена  у  износу од 225.149,00 динара ( 182.059,87 динара – град Чачак и 43.090,00
динара Министарство културе ), она представљају 0,81% средстава у укупним средствима
пренетим за функционисање установе.
Средства  за  набавку  опреме пренета  у  2017.  години  износила  су  338.969,73  динара
(248.969,73  динара  –  град  Чачак  и  90.000,00 динара  Министарство  културе),  а  то
представља 1,22% у укупним средствима пренетим за функционисање установе.
Средства за друге трошкове редовног функционисања установе у 2017. години  пренета
су и утрошена  у  износу од  1.189.322,08 динара ( 940.017,46 динара – град  Чачак и
249.304,62 динара Министарство културе ), а то  представља 4,28% средстава у укупним
средствима пренетим за функционисање установе.

 Средства  пренета  и  утрошена  за  –  Јачање  културне  продукције  и  уметничког
стваралаштва – из средстава буџета, износила су  2.550.694,41 динар од планираних
2.755.000,00 динара (92,58%). Ова средства представљају 8,40% у  укупно пренетим
средствима из буџета.

Средства  утрошена  за  реализацију  програмских  активности установе  износила  су
2.261.252,41 динар из средстава буџета града Чачка. Она представљају 88,65%  у укупно
пренетим средствима за подстицај  стваралаштва.
Средства  утрошена  за  реализацију  програмских  активности установе  из  средстава
Министарства културе износила су 289.442,00 динара, она представљају  11,35%  у укупно
пренетим средствима за подстицај  стваралаштва.

Укупно  утрошена  средства у  Библиотеци  током  2017. године  из  осталих  извора
финансирања  износила  су  1.515.717,82  динара  од  планираних  2.491.000,00 динара.
Проценат извршења  планираних средстава је 60,85%.
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 Средства утрошена за – Функционисање локалних установа културе – из осталих
извора  (сопствена  средства,  јавни  радови,  добровољни  трансфери,  средства
рефундација за боловања и пословног фонда ), износила су 671.290,05 динара од
планираних  1.428.000,00 динара (47,01 %). 

Средства  исплаћена  запосленима за  зараде у  2017. години  износила  су  114.318,24
динара,  она представљају  17,03% у укупним средствима утрошеним за функционисање
установе из осталих извора.
Средства  за испуњење  обавезе  сходно  члану  7.  Закона  о  привременом  уређивању
основица  за  обрачун  и  исплату  плата,  односно  зарада  и  других  сталних  примања код
корисника  јавних  средстава, износила  су  6.645,94  динара,  а  то  представља  0,99%  у
укупним средствима утрошеним за функционисање установе из осталих извора.
Остала давања запосленима у 2017.години у Библиотеци износила су 283.922,76 динара,
она представљају 42,30% у укупним средствима утрошеним за функционисање установе
из осталих извора.
Средства утрошена за  сталне  трошкове установе  износила  су  13.366,28 динара,  она
представљају  1,99% у  укупним  средствима  утрошеним за  функционисање  установе  из
осталих извора.
Средства  за  друге  трошкове  редовног  функционисања  установе  у  2017.  години
утрошена  су   у   износу  од   253.036,83  динара,  а  то   представља  37,69%  у  укупним
средствима за функционисање установе из осталих извора. 

 Средства утрошена за – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва –
из  осталих  извора,  износила  су   844.427,77  динара  од  планираних  1.063.000,00
динара (79,44%). 

Средства  утрошена  за  реализацију  програмских  активности установе  износила  су
456.734,38  динара  из  средстава  добијених  за  реализацију  јавних  радова.  Она
представљају 54,09% у укупним средствима за јачање културне продукције.
Средства  утрошена  за  реализацију  програмских  активности установе  од
добровољних трансфера износила су 50.000,00 динара, она представљају  5,92%  у укупно
добијеним средствима за јачање културне продукције.
Средства утрошена за реализацију програмских активности установе из сопствених
средства износила су 337.693,39 динара, она представљају  39,99%  у укупним средствима
за јачање културне продукције.

Библиотека   је током 2017  .   године оствари  л  а буџетски дефицит из осталих извора
финансирања у износу од 300.493,44 динара који је покривен из средстава пословног фонда.  
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РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ЗА 2017. годину
Градска библиотека "Владислав Петковић Дис" Чачак

Раздео 11; Глава 07;Подекономска класификација 19; функционална класификација 820

јединствени број буџетског корисника 04870

програмска 
класификација

број 
апропријације

економска 
класификација

О П И С

План расхода и 
издатака, и прихода

Реализација расхода 
и издатака, и прихода

Проценат 
остварења

из средства буџета 2017
Градска библиотека 
"Владислав Петковић Дис" 
Чачак- 
Расходи и издаци:

31,830,000.0030,359,289.5995.38%

1201
ПРОГРАМ 13 - 
РАЗВОЈ 
КУЛТУРЕ

1201-0001
Функционисање локалних 
установа културе

28,685,000.00 27,426,200.56 95.61%

257 411000

Плате, додаци и 
накнаде 
запослених 
( зараде )

18,710,000.00 18,640,967.00 99.63%

411100
Плате, додаци и 
накнаде 
запослених

18,710,000.00 18,640,967.00 99.63%

258 412000
Социјални 
доприноси на 
терет послодавца

3,349,000.00 3,336,733.54 99.63%

412100

Допринос за 
пензијско и 
инвалидско 
осигурање

2,245,200.00 2,236,916.04 99.63%

412200
Допринос за 
здравствено 
осигурање

963,500.00 960,009.89 99.64%

412300
Допринос за 
незапосленост

140,300.00 139,807.61 99.65%

259 413000
Накнаде у 
натури

240,000.00 231,151.85 96.31%

413100 Накнаде у натури 240,000.00 231,151.85 96.31%

260 414300

Социјална 
давања 
запосленима - 
решавање 
одлива броја 
запослених

121,000.00 0.00 0.00%

414300
Отпремнине и 
помоћи

121,000.00 0.00 0.00%

261 414000
Социјална 
давања 
запосленима

450,000.00 153,313.00 34.07%
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програмска 
класификација

број 
апропријације

економска 
класификација

О П И С
План расхода и 
издатака, и прихода

Реализација расхода 
и издатака, и прихода

Проценат 
остварења

414300
Отпремнине и 
помоћи

225,000.00 36,341.00 16.15%

414400 Помоћ у 
медицинском 
лечењу 
запосленог или 
члана уже 
породице

225,000.00 116,972.00 51.99%

262 415000
Накнаде 
трошкова за 
запослене

520,000.00 430,553.68 82.80%

415100
Накнаде 
трошкова за 
запослене

520,000.00 430,553.68 82.80%

263 416000

Награде 
запосленима и 
остали посебни 
расходи

170,000.00 113,666.66 66.86%

416100

Награде 
запосленима и 
остали посебни 
расходи

170,000.00 113,666.66 66.86%

264 421000
Стални 
трошкови

2,316,000.00 2,059,720.32 88.93%

421100

Трошкови 
платног промета 
и банкарских 
услуга

90,000.00 51,257.20 56.95%

421200 Енергетске услуге 1,600,000.00 1,460,959.83 91.31%
421300 Комуналне услуге 46,000.00 45,100.78 98.05%

421400
Услуге 
комуникација

320,000.00 247,668.01 77.40%

421500
Трошкови 
осигурања

220,000.00 219,537.60 99.79%

421600
Закуп имовине и 
опреме

40,000.00 35,196.90 87.99%

266 423000
Услуге по 
уговору

580,000.00 455,617.63 78.55%

423300

Услуге 
образовања и 
усавршавања 
запослених

40,000.00 25,200.00 63.00%

423500 Стручне услуге 280,000.00 195,875.94 69.96%

423600
Услуге за 
домаћинство и 
угоститество

30,000.00 30,000.00 100.00%

423700 Репрезентација 110,000.00 91,332.39 83.03%

423900
Остале опште 
услуге

120,000.00 113,209.30 94.34%

267 424000
Специјализоване
услуге

160,000.00 134,393.58 84.00%
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програмска 
класификација

број 
апропријације

економска 
класификација

О П И С
План расхода и 
издатака, и прихода

Реализација расхода 
и издатака, и прихода

Проценат 
остварења

424200
Услуге 
образовања, 
културе и спорта

160,000.00 134,393.58 84.00%

268 425000
Текуће поправке
и одржавање

190,000.00 182,059.00 95.82%

425100
Текуће поправке 
и одржавање 
зграда и објеката

130,000.00 123,404.00 94.93%

425200
Текуће поправке 
и одржавање 
опреме

60,000.00 58,655.00 97.76%

269 426000 Материјал 315,000.00 282,220.07 89.59%

426100
Административни
материјал

90,000.00 72,234.90 80.26%

426400
Материјал за 
саобраћај

80,000.00 80,000.00 100.00%

426800

Материјали за 
одржавање 
хигијене и 
угоститељство

60,000.00 54,347.08 90.58%

426900
Материјали за 
посебне намене

85,000.00 75,638.09 88.99%

270 465000
Остале дотације 
и трансфери

1,234,000.00 1,089,048.32 88.25%

465100
Остале текуће 
дотације и 
трансфери

1,234,000.00 1,089,048.32 88.25%

271 482000
Порези, обавезне
таксе, казне и 
пенали

80,000.00 67,786.18 84.73%

482100 Остали порези 75,000.00 62,786.18 83.71%
482200 Обавезне таксе 5,000.00 5,000.00 100.00%

274 512000
Машине и 
опрема

250,000.00 248,969.73 99.59%

512200
Административна
опрема

250,000.00 248,969.73 99.59%

1201-0001
Функционисање локалних 
установа културе - средства 
Републике

390,000.00 382,394.62 98.05%

276 422000
Трошкови 
путовања

80,000.00 79,638.62 99.55%

422200

Трошкови 
службених 
путовања у 
иностранству

80,000.00 79,638.62 99.55%

277 423000
Услуге по 
уговору

60,000.00 59,856.00 99.76%

423500 Стручне услуге 60,000.00 59,856.00 99.76%

279 425000
Текуће поправке
и одржавање

50,000.00 43,090.00 86.18%
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програмска 
класификација

број 
апропријације

економска 
класификација

О П И С
План расхода и 
издатака, и прихода

Реализација расхода 
и издатака, и прихода

Проценат 
остварења

425200
Текуће поправке 
и одржавање 
опреме

50,000.00 43,090.00 86.18%

280 426000 Материјал 110,000.00 109,810.00 99.83%

426100
Административни
материјал

30,000.00 29,910.00 99.70%

426300

Материјал за 
образовање и 
усавршавање 
запослених

20,000.00 19,900.00 99.50%

426400
Материјал за 
саобраћај

60,000.00 60,000.00 100.00%

281 512000
Машине и 
опрема

90,000.00 90,000.00 100.00%

512200
Административна
опрема

90,000.00 90,000.00 100.00%

1201-0002
Јачање културне продукције 
и уметничког стваралаштва

2,455,000.00 2,261,252.41 92.11%

285 422000
Трошкови 
путовања

85,000.00 84,144.97 98.99%

422100
Трошкови 
службених 
путовања у земљи

85,000.00 84,144.97 98.99%

286 423000
Услуге по 
уговору

1,380,000.00 1,271,775.91 92.16%

423100
Административне
услуге

150,000.00 143,800.98 95.87%

423400
Услуге 
информисања

380,000.00 340,095.00 89.50%

423500 Стручне услуге 360,000.00 349,913.00 97.20%

423600
Услуге за 
домаћинство и 
угоститество

125,000.00 92,669.50 74.14%

423700 Репрезентација 255,000.00 235,297.43 92.27%

423900
Остале опште 
услуге

110,000.00 110,000.00 100.00%

291 426000 Материјал 190,000.00 156,825.00 82.54%

426100
Административни
материјал

10,000.00 0.00 0.00%

426300

Материјал за 
образовање и 
усавршавање 
запослених

120,000.00 99,225.00 82.69%

426600
Материјал за 
образовање, 
културу и спорт

60,000.00 57,600.00 96.00%

293 515000
Нематеријална 
имовина

800,000.00 748,506.53 93.56%

515100
Нематеријална 
имовина

800,000.00 748,506.53 93.56%
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програмска 
класификација

број 
апропријације

економска 
класификација

О П И С
План расхода и 
издатака, и прихода

Реализација расхода 
и издатака, и прихода

Проценат 
остварења

1201-0002
Јачање културне продукције 
и уметничког стваралаштва 
-средства Републике

300,000.00 289,442.00 96.48%

295 423000
Услуге по 
уговору

300,000.00 289,442.00 96.48%

423400
Услуге 
информисања

155,000.00 154,542.00 99.70%

423500 Стручне услуге 95,000.00 95,000.00 100.00%
423700 Репрезентација 30,000.00 30,000.00 100.00%

423900
Остале опште 
услуге

20,000.00 9,900.00 49.50%

УКУПНО 
РАСХОДИ ЗА 
ПРОГРАМ 13 - 
РАЗВОЈ 
КУЛТУРЕ

31,830,000.00 30,359,289.59 95.38%

Градска библиотека "Владислав 
Петковић Дис" Чачак - Приходи:

31,830,000.00 30,359,289.59 95.38%

ПРОГРАМ 13 - 
РАЗВОЈ 
КУЛТУРЕ
Извори 
финансирања за 
функцију 820

31,830,000.00 30,359,289.59 95.38%

01 Приходи из 
буџета

31,140,000.00 29,687,452.97 95.34%

07 Трансфери и 
од осталих нивоа 
власти

690,000.00 671,836.62 97.37%

УКУПНО 
ПРИХОДИ ЗА 
ПРОГРАМ 13 - 
РАЗВОЈ 
КУЛТУРЕ

31,830,000.00 30,359,289.59 95.38%
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РЕАЛИЗАЦИЈА  ПЛАНА ИЗ  ОСТАЛИХ ИЗВОРА  ФИНАНСИРАЊА ЗА  2017.  годину 

Градска библиотека "Владислав Петковић Дис" Чачак

  Раздео 11; Глава  07;Подекономска класификација 19; функционална  класификација 820

јединствени број буџетског корисника   04870
Градска библиотека 

"Владислав Петковић Дис" Чачак- 
Расходи и издатци:

2,491,000.00 1,515,717.82 60.85%

прог. 
класиф.

број
апр.

економ
класиф. О П И С План расхода

   Реализација
расхода

Проценат
извршења

1201 ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
1201-
0001 Функционисање локалних установа културе 1,428,000.00 671,290.05 47.01%

257 411000
Плате, додаци и накнаде запослених 
( зараде ) 330,000.00 96,962.00 29.38%

 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 330,000.00 96,962.00 29.38%

258 412000
Социјални доприноси на терет 
послодавца 60,000.00 17,356.24 28.93%

 412100
Допринос за пензијско и инвалидско 
осигурање 40,000.00 11,635.44 29.09%

 412200 Допринос за здравствено осигурање 17,000.00 4,993.57 29.37%
 412300 Допринос за незапосленост 3,000.00 727.23 24.24%

259 413000 Накнаде у натури 50,000.00 39,999.80 80.00%
 413100 Накнаде у натури 50,000.00 39,999.80 80.00%

261 414000 Социјална давања запосленима 160,000.00 37,739.69 23.59%

 

414100 Исплата накнада за време одсуствовања с
посла на терет фондова 160,000.00 37,739.69 23.59%

262 415000 Накнаде трошкова  за запослене 10,000.00 0.00 0.00%
 415100 Накнаде трошкова за запослене 10,000.00 0.00 0.00%

263 416000
Награде запосленима  и остали 
посебни расходи 300,000.00 206,183.27 68.73%

 416100
Награде запосленима и остали посебни 
расходи 300,000.00 206,183.27 68.73%

264 421000 Стални трошкови 35,000.00 13,366.28 38.19%

 421100
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 15,000.00 12,771.28 85.14%

 421200 Енергетске услуге 5,000.00 0.00 0.00%
 421400 Услуге комуникација 15,000.00 595.00 3.97%

266 423000 Услуге по уговору 190,000.00 117,317.72 61.75%

 423300
Услуге образовања и усавршавања 
запослених 50,000.00 20,000.00 40.00%

 423500 Стручне услуге 30,000.00 28,851.72 96.17%
 423600 Услуге за домаћинство и угоститество 60,000.00 55,670.00 92.78%
 423700 Репрезентација 50,000.00 12,796.00 25.59%

267 424000 Специјализоване услуге 20,000.00 0.00 0.00%
 424200 Услуге образовања, културе и спорта 20,000.00 0.00 0.00%

268 425000 Текуће поправке и одржавање 20,000.00 5,990.00 29.95%

 425100
Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 10,000.00 90.00 0.90%

 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 10,000.00 5,900.00 59.00%
269 426000 Материјал 205,000.00 126,900.00 61.90%
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прог. 
класиф.

број
апр.

економ
класиф. О П И С План расхода

   Реализација
расхода

Проценат
извршења

 426100 Административни материјал 135,000.00 90,250.00 66.85%
 426400 Материјал за саобраћај 30,000.00 30,000.00 100.00%

 426800
Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство 10,000.00 3,050.00 30.50%

 426900 Материјали за посебне намене 30,000.00 3,600.00 12.00%
270 465000 Остале  дотације и трансфери 40,000.00 6,645.94 16.61%

 465100 Остале текуће дотације и трансфери 40,000.00 6,645.94 16.61%
271 482000 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 8,000.00 2,829.11 35.36%

 482100 Остали порези 5,000.00 399.11 7.98%
 482200 Обавезне таксе 3,000.00 2,430.00 81.00%

1201-
0002

Јачање културне продукције и уметничког
стваралаштва 1,063,000.00 844,427.77 79.44%

283 415000 Накнаде трошкова  за запослене 30,000.00 27,000.00 90.00%
 415100 Накнаде трошкова за запослене 30,000.00 27,000.00 90.00%

284 421000 Стални трошкови 5,000.00 0.00 0.00%

 421100
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 5,000.00 0.00 0.00%

285 422000 Трошкови путовања 148,000.00 144,917.38 97.92%
 422100 Трошкови службених путовања у земљи 68,000.00 67,031.17 98.58%

 422200
Трошкови службених путовања у 
иностранству 80,000.00 77,886.21 97.36%

286 423000 Услуге по уговору 790,000.00 642,750.39 81.36%
 423100 Административне услуге 600,000.00 477,768.12 79.63%
 423400 Услуге информисања 50,000.00 39,225.00 78.45%
 423500 Стручне услуге 50,000.00 36,599.27 73.20%
 423600 Услуге за домаћинство и угоститество 20,000.00 20,000.00 100.00%
 423900 Остале опште услуге 70,000.00 69,158.00 98.80%

291 426000 Материјал 40,000.00 6,760.00 16.90%
 426100 Административни материјал 10,000.00 6,760.00 67.60%

 426300
Материјал за образовање и усавршавање 
запослених 20,000.00 0.00 0.00%

 426600
Материјал за образовање, културу и 
спорт 10,000.00 0.00 0.00%

293 515000 Нематеријална имовина 50,000.00 23,000.00 46.00%
 515100 Нематеријална имовина 50,000.00 23,000.00 46.00%

УКУПНО РАСХОДИ  ЗА ПРОГРАМ
13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 2,491,000.00 1,515,717.82 60.85%

Градска библиотека "Владислав Петковић Дис"
Чачак - Приходи: 2,491,000.00 1,215,224.38 48.78%

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

Извори финансирања  за функцију 820 2,491,000.00 1,215,224.38 48.78%
04 - Сопствени приходи буџетских 
корисника 2,441,000.00 1,165,224.38 47.74%
08 - Добровољни трансфери од физичких
и правних лица 50,000.00 50,000.00 100.00%

УКУПНО ПРИХОДИ  ЗА ПРОГРАМ
13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 2,491,000.00 1,215,224.38 48.78%
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РЕВИЗИЈА ПОСЛОВАЊА

Током  2017.  године  пословање  Библиотеке  у  претходном  периоду  било  је
проверавано  од  стране  Државне  ревизорске  институције  (ДРИ),  у  оквиру  редовног
циклуса  провере пословања буџетских корисника Града Чачка.  У свом извештају ДРИ
није имала примедбе на пословање установе у 2016. години.

ПРОСТОР И ОБЈЕКТИ

Библиотека је  током 2017. године користила 821 м2  простора,  у  шест одвојених
целина:  Управна  зграда  у  Господар  Јовановој  улици  бр.  6  (159  м2),  простор  у  Дому
културе (510 м2) и огранци у Заблаћу, Мрчајевцима, Прељини и Пријевору (укупно 152
м2). Постојећа квадратура чини 25% предвиђене површине библиотечким „Правилником о
националним стандардима“. По укупној корисној површини Библиотека у Чачку у 2017.
години  располаже са свега 7 м2 простора на 1.000 становника.

У простору Управне зграде у Господар Јовановој  улици смештени су Завичајно
одељење са читаоницом, Одељење часописа и листова са читаоницом, Служба за развој и
вршење  матичних  функција  библиотеке,  Служба  за  културно  –просветну  и  издавачку
делатност и Служба за дигитализацију. 

У  простору  Дома  културе  налазе  се  следећа  одељења  и  службе  Библиотеке:
Позајмно одељење за децу до 15 година, Позајмно одељење за одрасле читаоце, Одељење
стручне,  старе и ретке књиге и референсне збирке, Одељење за стручну обраду књига,
Служба за опште и административне послове, Служба обезбеђења, заштите и техничких
послова.

Библиотека  не  поседује  адекватан  и  довољно  велики  простор  за  програме,  па
већину културно-просветних активности и манифестација организује у просторима других
установа културе, школа, у Сали скупштине града, итд.

Почетком 2017. године Град Чачак је као инвеститор покренуо процедуру за избор
извођача радова за почетак реконструкције, адаптације и доградње објекта бившег Дома
војске у Синђелићевој улици за потребе нове зграде Библиотеке. Дом војске је одлуком
Скупштине Града купљен 2010. године од Министарства одбране, а у априлу 2017. године
потписан је  уговор  са  изабраним извођачем радова,  након чега  су започели радови на
објекту у Синђелићевој улици, према пројекту групе архитеката. Идејни аутор пројекта је
дипл. арх. Момир Радишић, а главни пројектант је дипл. арх. Душан Вуловић. Предвиђен
рок за завршетак радова на објекту је 400 календарских дана.

Током  2017.  године  настављена  је  иницијатива  да  се  библиотечки  огранак  у
Пријевору измести у нови простор поред Основне школе у Пријевору, с обзиром да се
постојеће просторије Библиотеке налазе у неадекватном простору спрата Дома културе у
том селу, без адекватног грејања за дотрајали објекат и без могућности приступа мокром и
санитарном чвору. Уједно, приступ огранку није у складу са постојећим стандардима и
није прилагођен за млађу децу и инвалидна лица.

У 2017. години извршени су мањи радови на одржавању објеката, као што је замена
врата на просторији Библиокутка поред Дечјег одељења у Дому културе. 
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ЗАПОСЛЕНИ

У  2017.  години  Библиотека  је  наставила  да  послује  са  непромењеним  бројем
запослених на неодређено радно време, 27 (26 пуно радно време). У складу са Програмом
рада за 2017. годину и расположивим средствима за исплату зарада, а по основу повећаног
обима посла током реализације  програма и  манифестација  (Штампана  реч,  54.  Дисово
пролеће,  летње  радионице  за  децу,  итд)  Библиотека  је  ангажовала  за  привремене  и
повремене послове до троје запослених, до укупног броја од 30 запослених на неодређено
и одређено. 

Плате запослених увећане су у 2017. години одлуком оснивача, за 5%, а Законом о
буџету за 2018. годину предвиђено је да од 2018. године запослени примају плате увећане
за још 10%, чиме се материјални статус запослених враћа на ниво пре смањења плата у
делу јавног сектора у октобру 2014. године.

Крајем 2017. године Библиотека је упутила захтев за запошљавање једног лица са
високом стручном спремом (за послове библиотекара,  ВСС) надлежној комисији Владе
Републике Србије преко служби Града Чачка, по основу тога што је установи одлуком о
максималном броју запослених у јавном сектору одређено да може имати максимално 28
стално запослених.  Уједно,  почетком 2018.  године једна радница  Библиотеке  одлази у
старосну  пензију  и  тиме  установа  остаје  без  још једног  стручног  радника  са  високом
стручном спремом, чиме се проблем запошљавања додатно усложњава пред планирано
пресељење у знатно већи простор нове зграде Библиотеке.

Стручна структура запослених радника Библиотеке повољна је и изнад просека на
нивоу Републике. На стручним  пословима у  2017.  години радило је 15 запослених  са
високом стручном спремом и пет са средњом, од којих сви имају положене стручне испите
и  одговарајуће  лиценце.  Квалификациона  структура  запослених  је  повољна  и  изнад
републичког просека у јавним библиотекама, са доминатним бројем запослених са ВСС
који обављају најсложеније послове.

Библиотека је у 2017. години конкурисала са пројектом за јавни рад из области
културне  делатности  на  конкурсу  Националне  службе,  за  запошљавање  лица  са
инвалидитетом. Одобрени јавни рад реализован је током четири месеца (од маја до краја
августа  2017.  године)  и  ангажована  су  три  лица  са  евиденције  Националне  службе  за
запошљавање. За реализацију пројекта укупно су одобрена средства у износу  456.734,38
динара.  Ангажована  лица  поред  надокнаде  за  свој  рад  стекла  су  и  практично  радно
искуство  у  Библиотеци,  нарочито  за  коришћење  рачунарске  информационо-
комуникационе  опреме  и  технологија  потребних  за  дигитализацију  библиотечко-
информационе грађе и извора.

У Библиотеци има 27 запослених на неодређено  време,  а  3  запослена  су током
године ангажована по уговорима на одређено време због повећаног обима посла.

Структура  запослених на  неодређено  време  по  стручној  спреми  је:  висока-16,
средња-5, КВ-2, ПК-3 и НК-1.

Просечна  нето  зарада  установе  у  2017.  години  по  запосленом  износила  је
40.619,00 динaра.

БИБЛИОТЕЧКА ГРАЂА

Библиотечки  фонд на дан 31. 12. 2017.  броји 146.136  књига и сликовница, 531
наслов часописа и 151 наслов новина. То је повећање у односу на 2016. годину када је у
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питању број књига (142.434 књига у 2016), док је број наслова часописа и новина исти. Са
фондом књига  од  146.136 Библиотека  је  испод  прописаног  стандарда  од 1,5 књига по
глави становника. С обзиром на то да је број становника Града Чачка 114.809, потребан
фонд  књига  је  172.213,  али  је  то  немогуће  остварити  у  постојећим  просторним
капацитетима,  где  је  већ  добар  део  фонда  неусловно  и  неправилно  смештен  према
стандардима струке. Са новом зградом Библиотека ће имати сасвим довољно капацитета
да оствари поменуте стандарде, како у броју књига тако и у њиховом смештају.

За  набавку  библиотечке  грађе  у  2017.  години  из  буџета  Града  Чачка  и  из
сопствених  средстава  укупно  било  је  опредељено  800.000  динара  (у  2016.  години
1.500.000).

Укупно  је у  2017.  години приновљено  6.445  публикација (6.177  књига  и  268
сликовница), што је повећање броја набављених публикација у односу на 2016. годину за
851 или за око 15% (5.594 публикације у 2016, 6.003 публикације у 2015). Овај број од
6.445  публикација  и  даље  је  испод  стандарда,  који  прописује  за  град  величине  Чачка
годишњи прилив од најмање 7.500 нових публикација.  По укупном прирасту књига  у
2017. години чачанска Библиотека се налази на петом месту међу 87 јавних библиотека
чланица COBISS.SR мреже, што је добар резултат за установу.

Упркос  смањеним  средствима  за  набавку  књига  у  односу  на  2016.  годину,
приновљен је већи број публикација, превасходно из два разлога. У 2017. години установа
је имала значајан број поклоњених књига и других издања (3.717 јединица, укључујући и
књиге  добијене  откупом  за  јавне  библиотеке  Министарства  културе  и  информисања,
укупно 1.864 јединице). Други разлог је тај да је набавка књига у 2017. години до октобра
месеца вршена директно од издавача, по најповољнијој цени за библиотеке (са попустима
и до 50%), а у последњем кварталу је расписана јавна набавка због обавезе расписивања
јавне  набавке  по  основу  додатних  средстава  за  набавку  библиотечке  грађе,  која  су
установи  одобрена  након  ребаланса  буџета  септембра  2017.  године.  Док  су  књиге
набављане директно од издавача, максимално су искоришћена средства због непостојања
посредника, док се процедуром јавних набавки најчешће догоди да део средстава не буде
искоришћен,  као у 2017. за  набавку књига,  али и да књига појединачно на крају буде
значајно скупља.

Набавка библиотечке грађе у 2017:
- куповина: 2.291
- поклон:    1.853
- откуп:      1.864
- обавезни примерак:     390
- сопствена издања:         47

 УКУПНО:   6.445

Преглед набавке библиотечке грађе по одељењима:
Одељење 2017. 2016.
Позајмно за одрасле 2.731 2.162
Дечје одељење 1.011 1.135
Завичајно одељење 567 494
Научно одељење 446 420
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Огранак Мрчајевци 376 346
Огранак Заблаће 438 321
Огранак Прељина 409 342
Огранак Пријевор 388 327
Марксистички фонд 3
Покретни фонд 2 39
Стара и ретка књига 2
Страна књига 77
Легат Филиповића 3

УКУПНО: 6.445 5.594

Расходована грађа – 431 јединица:
Позајмно за одрасле: 259
Научно: 1
Дечје: 113
Заблаће: 35
Мрчајевци: 18
Пријевор: 5 

Стручни радници су током 2017. године у оквиру COBISS.SR мреже библиотека
Србије  за  узајамну  каталогизацију  допринели  са  4.430  библиографским  записом
(креираних, преузетих, исправљених записа). На крају 2017. године локална база података
о  књижном  фонду  Библиотеке  бројала  је  84.818  записа,  чиме  се  наша  установа
позиционира као трећа јавна библиотека у Србији по броју записа у узајамном каталогу,
односно  десета  међу  192  библиотеке  чланице  мреже  COBISS.SR  (у  којој  су  две
националне, 73 универзитетске и факултетске, 30 специјалних и 87 јавних библиотека).

КОРИСНИЦИ БИБЛИОТЕЧКИХ УСЛУГА

У 2017. години чланство у Библиотеци остварило је 6.629 корисника Библиотеке
(носиоци чланске карте), од којих је 5.132 обновило своје чланство у 2017. години. То је
повећање  у  односу  на  5.962  корисника из  2016,  номинално  за  667  корисника  а
процентуално за 11,2%.

Статистика уписаних корисника по одељењима:
Одељење 2017. 2016.
Позајмно за одрасле 2.872 2.860
Дечје одељење 2.774 2.088
Огранак Мрчајевци 222 246
Огранак Заблаће 453 453
Огранак Прељина 208 271
Огранак Пријевор 100 44

УКУПНО: 6.629 5.594

Проценат  обухваћености  становништва  чланством  је  на  нивоу  републичког
просека, 5,77% (на 114.809 становника општине).
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Укупно  је  током  2017.  године  пружено  преко  200.000  најразноврснијих  услуга
корисницима  Библиотеке,  док  су  електронске  услуге  и  веб  сајтови  Библиотеке  са
Дигиталном  библиотеком  имали  преко  100.000  јединствених  посета  у  2017.  Услуге
Интернет клуба користило је преко 5.000 корисника.

Ценовник услуга Библиотеке остао је непромењен, као и цена обнове чланарина у
свим одељењима у односу на претходне године. Пуна годишња чланарина за кориснике
старије  од  15 година  је  600 динара,  средњошколци и студенти  плаћају 400 динара,  за
млађе од 15 је 300 динара, породична чланарина (две чланске) је 800 динара, деца до осам
година не плаћају чланарину, као и старији од 65 година, пензионери, одлични ученици,
добровољни даваоци крви, лица у тешком материјалном положају (са потврдом Центра за
социјални  рад),  итд.  Већина  активних  корисника  Библиотеке  по  неком  основу  не
плаћа чланарину или има могућност да плати умањену цену у 2017. години (колективно
чланство 50% цене, попусти за одређене датуме током године, итд).

КОРИШЋЕЊЕ КЊИЖНОГ ФОНДА

На  коришћење  у  2017.  години  издато је укупно 188.054 књига, сликовница,
часописа и новина, као и некњижне грађе (190.465 у 2016):

- Одрасло: 112.508 књига
- Научно: 3.584
- Завичајно: 979 књига, 1.776 новина и 141 часопис, и 204 примерака некњижне 

грађе
- Дечје: 43.813 књига и сликовница
- Мрчајевци: 2.777
- Пријевор: 705
- Прељина: 2.899
- Заблаће: 6.100 књига и сликовница и 10 часописа
- Периодика: 14.485 часописа и листова

Књижном и некњижном грађом услужено je 65.214 корисника (71.459 у 2016):
- Одрасло: 34.742 корисника
- Научно: 2.969
- Завичајно: 448
- Дечје: 13.642
- Мрчајевци: 1.822
- Пријевор: 446
- Прељина: 2.853
- Заблаће: 4.643
- Периодика: 3.649

Број коришћених књига по кориснику:
2017. 2016.

Библиотека Чачак 28,37 29,36
Република Србија 13,65
Централна Србија 13,78
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Обрт књижног фонда 
(број коришћених књига у односу на укупан број књига):

2017. 2016.
Библиотека Чачак 1,19 1,23
Република Србија 0,54
Централна Србија 0,60

Број прочитаних књига у 2017. по становнику је 1,51.

КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЛАТНОСТ

Библиотека је у 2017. години имала велики број активности које су популарисале
књигу и читање. Организоване су две традиционалне манифестације (Штампана реч 2016
и  54.  Дисово  пролеће)  као  и  бројни  програми:  књижевне  вечери,  трибине,  изложбе,
предавања, радионице, квизови за децу и младе, дружење са писцима, организоване посете
ученика. Поред уобичајених садржаја који се у одређеном делу године спроводе (летње
радионице, Дечји октобар, Најбољи читалац) током летњих месеци остварена је сарадња
са Канцеларијом за младе и њиховим волонтерима, и са СЦ „Младост“ Чачак, па је током
јула и августа 2017. године на Градским базенима релаизована акција „Одмор уз књигу“,
која  је  посетиоцима  базена  омогућила  читање  изабраних  наслова  за  летњи  одмор,
промовишући истовремено књигу, читање и Библиотеку на један нови начин.

Укупан број одржаних програма који су намењени свим категоријама и узрасним
групама  становника  Чачка,  уз  колективне  посете  ученика,  стручно  вођење  кроз
Библиотеку и радионице са предшколцима у огранцима премашио је број 100. Ако се од
броја дана у години одузму викенди (када нема програма) може се рећи да Библиотека
организује неки од програма на свака 2 - 2,5 дана. У условима у којима се већ годинама
ради, без сопственог адекватног простора, овај број се може сматрати значајним успехом. 

Најпосећенији програми Библиотеке у 2017. години биле су две поетско-музичке
вечери  одржане  у  оквиру  54.  Дисовог  пролећа:  „Звезде  су  нам  врло  блиске“,  вече
посвећено опусу Рашка Јовичића и вече „На маргини са Краљем Чачка“. Интересовање
публике за ове догађаје потврдило је да је однос музике и поезије срећно изабрана тема
54.  Дисовог  пролећа.  У  раду  са  децом  најпосећенији  су  били  програми  квиза
Библиогенијалци, током октобра месеца.

Књижевни  програми,  промоције,  читања  поезије,  предавања,  трибине,  доделе
награда (63)

1. Отварање Штампане речи 2016
2. Каталог Легата Миливоја и Божидарке Филиповић, промоција издања
3. Глас библиотеке бр. 22, промоција часописа
4. Ивањичани у слици и причи, представљање књиге Емилије Вишњић 
5. Награђивање  највреднијих  читалаца  у  Позајмном  одељењу  и  огранцима  у

Прељини, Пријевору, Заблаћу и Мрчајевцима за 2016. годину (5 програма)
6. Свечано отварање 54. Дисовог пролећа
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7. На маргини, поетско-музичко вече Краља Чачка 
8. Приватна пошта Лазара Предојевића, промоција књиге Јованке Живановић
9. Обележавање Светског дана дечје књиге
10. Од  читања  се  расте,  дружење  са  дечјим  писцем  Јасминком  Петровић  (два

програма)
11. Лудвиг ван Моцарт, промоција књиге Весне Алексић (два програма)
12. Како изгледа Холденов свет, јавни час посвећен Селинџеровом Ловцу у житу
13. Одбрана света, програм посвећен обележавању осам деценија од рођења песника

Бране Петровића
14. Европа 2017, дан отворених врата о Европској унији
15. Отицања, промоција Младог Диса Огњена Обрадовића
16. Представљање Међународног фестивала поезије  Тргни се! Поезија! У сарадњи са

удружењем  Трећи  трг чачанска  библиотека  је  угостила  преко  20  домаћих  и
европских песника

17. Такмичење у лепом говору (одломак из Дисовог говора) – програм реализован у
сарадњи са „Пријатељима деце Чачка“

18. Промоција манифестације 54. Дисово пролеће у Бачкој Паланци
19. Традиционална  београдска  промоција  лауреата  и  издања  Дисовог  пролећа  у

Српском књижевном друштву
20. Звезде су нам врло блиске,  музичко-поетско вече посвећено стваралаштву Рашка

Јовичића (најмасовнији програм 54. Дисовог пролећа)
21. У Дисовом завичају, традиционални лирски сусрети у Заблаћу и додела награда 
22. Хармон и ја, завршна свечаност 54. Дисовог пролећа, додела награда
23. Вековни помен песнику Дису, сто година од Дисовог страдања
24.  Дисхармонија, промоција књиге Александра Југовића у Заблаћу
25. Какве нам библиотеке требају, летња трибина
26. Библиотека на ДУК пијаци- Хуманитарна продаја расходованих књига 
27. Кућа за дечји осмех,  свечана додела диплома награђеним предшколцима на  29.

Међународном фестивалу хумора за децу у Лазаревцу
28. Геноцид  или  антитероризам  –  Горски  вијенац  пред  савременим  идеологијама,

предавање Милице Вучковић
29. Дечји октобар, током целог октобра реализација квиза знања Библиогенијалци 2017

(десет програма)
30. Библиобајка, гостовање писца за децу Елизабете Георгиев (два сусрета)
31. Библиотекари библиотекарима:  Презентација  о учешћу чачанских библиотекара

на ИФЛА конгресу у Вроцлаву
32. Издавачке  тачке,  промоција  издавачке  делатности  Дисовог  пролећа  на  Сајму

књига у Београду
33. Издања Библиотеке Хармон и  Вечита пешадија изложена  су  на  Сајму књига  у

Франкфурту 
34. Вечита  пешадија  и  сродне  песме,  промоцији  књиге  Бранка  В.  Радичевића  у

Библиотеци града Београда
35. Сабирник научног дела: Библиографија Ђорђа Ђукића, промоција књиге
36. Дис  и  Златино  пролеће,  промоција  песничке  манифестације  Дисово  пролеће  и

њених издања у Студентском културном центру у Београду
37. Културно наслеђе и идентитет, трибина о прошлости
38. Јавне библиотеке у Србији кроз историју, промоција књиге Бранке Драгосавац
39.  Ветар и дажд, промоција књиге Верољуба Вукашиновића
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40. Плава линија живота Бранка В. Радичевића, вече посвећено Бранку В. Радичевићу
одржано поводом Дана града Чачка

41. Гостовање писца за децу Роберта Такарича (програми у три школе)
42. Награђивање највреднијих читалаца у огранку у Мрчајевцима у 2017
43. Награђивање највреднијих читалаца Дечјег одељења 2017
44. Сличице, промоција књиге Гордане Тимотијевић
45. Награђивање највреднијих читалаца Позајмног одељења за одрасле 2017

Изложбе (14)
1.  Калиграфски  доживљај  поезије  лауреата  Дисове  награде,  селекција  Божидара
Плазинића
2. Штампана реч 2016, изложба чачанског издаваштва 
3. 2Утвић, изложба уметничког дуа Утвић
4. Отварање изложбе дигиталне фотографије (најбољи ученички радови са територије
Моравичког округа)
5. Светлосне лестве Злате Коцић (аутор Оливера Недељковић)
6.  ДИС 1917-2017, аутор Оливера Недељковић (Изложба отворена на сајму књига у
Београду)
7. Библиографија-краљица библиотекарства, аутор Милица Баковић
8.  Светлосне  лестве  Злате  Коцић,  изложба  отворена  у  Студентском  културном
центру у Београду
9.  ДИС 1917-2017, (аутор  Оливера  Недељковић),  изложба  је  отворена  у  Народној
библиотеци „Стефан Првовенчани“ у Краљеву
10. Лето у библиотеци, завршна изложба дечјих радова са креативних радионица 
 11.  Одјек  прошлости:  Записи  Миливоја  Филиповића,  аутора  Маријане  Матовић  и
Мирка Дрманца
12. Ћутања и разговори, 125 година од рођења Ива Андрића, аутори Биљана Раичић,
Душица Цибралић
13. Чачанин у Октобарској револуцији, аутор Даница Оташевић
14. Ирска - Смарагдно острво, Душица Цибралић, Наташа Поповић, Снежана Планић

Летње радионице за децу и младе (13)
1. Летња школа новинарства (4)
2. С децом око света (1)
3. Слатке пињате (2)
4. Како снимити филм (4)
5. Овчарско-кабларска бајка (1)
6. Радионица за децу на ДУК пијаци (1)

Учешће Библиотеке у другим манифестацијама
Међународни фестивал поезије Тргни се! Поезија!; Међународни фестивал хумора

за децу у Лазаревцу, Фестивал Зелена долина, Дани урбане културе, Светски дан јабуке,
Сајам књига у Гучи, Међународни сајам књига у Београду, Дан града Чачка
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ОСТВАРЕНА САРАДЊА У 2017

Остварена и настављена међуинституционална сарадња
Атомска бања Горња Трепча, Повереник за заштиту равноправности, Београдски

сајам,  Канцеларија  за  младе,  Спортски  центар  Младост,  Трећи  Трг,  Пријатељи  деце
Србије, ИК Пчелица, Ротари клуб, PS fashion, Огранак ЕД Чачак, Болеро, Понс, Центар за
визуелна истраживања „Круг“,  Аутопревоз,   Центар за социјални рад, Окружни затвор,
Општа  болница,  Дом  здравља  Чачак,  Научно-технолошки  парк,  Регионални  центар  за
професионално  развој  запослених  у  образовању,  Национална  служба  за  запошљавање,
Удружење  Чачана  у  Београду,  Компанија  „Новости“,  Народна  библиотека  „Стефан
Првовенчани“  и др.  Настављена је  одлична сарадња са свим локалним и регионалним
медијским  кућама,  установама  културе  у  Чачку,  Туристичком  организацијом  Чачак,
предшколским установама, основним и средњим школама, општинским библиотекама у
Гучи, Ивањици и Горњем Милановцу, јавно-комуналним предузећима. 

Сарадња са медијима
- Локалне  и  регионалне  медијске  куће  редовно  су  извештавале  о  програмима

Библиотеке у току 2017. године, а одржане су три конференције за медије. Писани
медији  објавили  су  159  текстова  о  програмима  Библиотеке у  2017.  години
(ванлокална гласила 30, Чачанске новине 70 и Чачански глас 59 чланака),

- На сајту Библиотеке у 2017.  било је 150 објава, у просеку сваки други дан, 
- FB страница Библиотеке има близу 3700 пратилаца (3250 у 2016. години), тј. број

пратилаца је увећан за непуних 450.

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ

У 2017.  години  Библиотека  је  наставила  да  развија  своју  издавачку  делатност,
упркос  недовољног  броја  запослених  као  и  средстава  за  издања,  објављивањем  пет
књига, два часописа, два каталога и једног календара. Овај резултат надмашио је план
рада  за  2017.  годину,  у  највећој  мери  захваљујући  пројектима  Библиотеке,  оствареној
сарадњи са партнерима и донаторима, као и коришћењу сопствених прихода за издавачку
делатност.

Издања Библиотеке у 2017:
1) Злата Коцић, Хармон – 42. књига едиције „Књига госта“ (лауреат Дисове награде)
2) Јована Маројевић, Убери ме – 36. књига едиције „Токови“ (награда Млади Дис)
3) Бранко В. Радичевић, Вечита пешадија и сродне песме (приредио Драган Хамовић) 

– заједничко издање са Општинском библиотеком у Гучи
4) У армираним слоговима: избор из поетског стваралаштва младих чачанских 

песника (уредник Милан Громовић) – заједничко издање са Канцеларијом за 
младе Чачак

5) Милица Баковић, Сабирник научног дела: библиографија Ђорђа Ђукића – 2. 
допуњено издање, 21. књига едиције „Завичајна библиографија“

6) Глас библиотеке: часопис за библиотекарство – број 22
7) часопис „Дисово пролеће“ – број 48
8) Оливера Недељковић, Светлосне лестве: каталог изложбе добитника Дисове 

награде
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9) Оливера Недељковић, Тијана Бежанић, Штампана реч 2016 – каталог изложбе
10) Календар Библиотеке за 2018. годину „170 година читамо са вама: 1848-2018“

ПРОЈЕКТИ

Пројекти Библиотеке у 2017. години:

1. 54. Дисово пролеће (суфинансирано од стране Министарства за културу и 
информисање са 300.000 динара)

2. Функционисање Матичне службе (суфинансирано од стране Министарства за 
културу и информисање са 390.000 динара)

3. Еутека – ЕУ у вашој библиотеци 
У 2017. години је настављена реализација пројекта. Опремљен је ЕУ кутак у Позајмном 
одељењу за одрасле читаоце (радни сто, столица и рачунар) за информисање грађана о ЕУ.

4. Шта да читам
Градска библиотека у Чачку је партнер на пројекту “Шта да читам“ који реализује 
Библиотека града Београда.  Пројекат ће бити промовисан у 2018.

5. Отворена библиотека Чачка 
У 2017. години је настављена реализација пројекта. Постављена је 11. отворена 
библиотека у Атомској бањи Горња Трепча, а остале су редовно обилажене и допуњавање 
књигама. Полице отворених библиотека на свим локацијама допуњене су са 680 књига.

6. Одмор уз књигу, акција читања на градским базенима у сарадњи са СЦ Младост и 
Канцеларијом за младе.

7. Књижне инсталације за Е-генерације 
У 2017. години пројекат је заживео и настављено је са његовом реализацијом. 

Постављене су витрине са препорученим књигама у Гимназији, Прехрамбеној школи и 
Канцеларији за младе. У сарадњи са Школом за основно и средње образовање „1. 
новембар“ из Чачка снимљен је трејлер за књигу „О чему говорим кад говорим о трчању” 
Харукија Муракамија. 

Током године, пројекат је интензивно промовисан, у медијима, на међународним 
конференцијама и непосредно. У сарадњи са чачанском Гимназијом, промоција пројекта 
је одржана у овој школи, као и јавни час „Ловац у житу“ проф. Дејана Крунића. Преко 
десет одељења ученика чачанских основних школа је организовано посетило Библиотеку 
и присуствовало презентацији пројекта. 
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РАД ОДЕЉЕЊА И СЛУЖБИ БИБЛИОТЕКЕ

ПОЗАЈМНО ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДЕЦУ – ДЕЧЈЕ ОДЕЉЕЊЕ

Позајмно одељење за  децу или Дечје одељење Библиотеке  ради сваким радним
даном од 7,30 до 19 часова у две смене, као и суботом од 8 до 13 часова, са читаоцима
млађим од 15 година. У току 2017. године у Дечјем одељењу радиле су библиотекарке
Маријана Лазић, Јелена Дуковић, Ана Станојевић, док је од септембра до децембра 2017.
године у Одељењу као замена радила и Невена Петковић, дипломирани библиотекар.

Статистика Дечјег одељења у 2017. години
Опис 2017. 2016.
Чланови 1.523 2.088
Издатих
публикација

43.813 39.501

Услужених
корисника

16.348 16.165

Приновљених
публикација

1.011 1.131

Расходованих 113 1.370

Унапређење рада Одељења у 2017. години
Током  2017.  године  у  Одељење  је  враћено  832  књига  које  су  заостале  након

извршене ревизије књижног фонда у 2016. години и опомињања корисника који су краћи
или дужи временски рок прекорачили дозвољену позајмицу. На тај начин смањен је обим
расходованих књига из 2016. године, а истовремено је поново обогаћен фонд са насловима
који су једно време били недоступни корисницима Одељења.

Стручно усавршавање
Радници  Дечјег  одељења  у  току  2017.  године  наставили  су  обавезно  стручно

усавршавање у циљу даљег унапређења свог стручног рада, односно рада са корисницима.
- учешће на дечијем фестивалу „Зелена долина“ (Јелена Дуковић)
- учешће на Фестивалу хумора за децу у Лазаревцу (Јелена Дуковић и Маријана 

Лазић)
- учешће на фестивалу сликовница „Чигра“ у Пожеги на тему „Проблемска 

сликовница“ (Јелена Дуковић и Маријана Лазић)
- учешће на семинару „Читалачки клубови у библиотекама (предавач Јелена Бенић; 

присуствовали Јелена Дуковић и Маријана Лазић)
- учешће на семинару „Ко то тамо прича“ (предавач Весна Вуксан; присуствовали : 

Јелена Дуковић, Маријана Лазић и Ана Станојевић)

Културно-просветни рад:
Дечје одељење је континуирано током 2017. године организовало програме, како

самостално тако и у сарадњи са многобројним партнерима и пријатељима Дечјег одељења:
предшколским  установама  „Радост“  и  „Моје  детињство“  и  стручним  радницима  тих
установа, основним школама и просветним радницима у Моравичком округу, Установом
„Зрачак“, установама културе, Школском управом Чачак, организацијама и удружењима
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грађана која су посвећена раду са децом, издавачком кућом „Пчелица“ Чачак, писцима за
децу, библиотекама у Србији и другима.

Током  2017.  године  Дечје  одељење  обележило  је  важне  датуме  за  културу  и
просвету програмима или  погодностима  учлањења за  своје  кориснике:  Школску славу
Светог Саву 27. јануар, Дан библиотеке 10. март, Међународни дан дечје књижевности 2.
април, Дан младих 12. август,  итд. Организовано је више дружења са писцима за децу
(Јасминком  Петровић,  Весном  Алексић,  Елизабетом  Георгиев,  Робертом  Такаричем,
Горданом  Тимотијевић),  промоције  књига  и  читања.  Редовна  активност  „Читам  и
растем“ одржавана је у 2017. години, током које је остварено више десетина посета деце
Одељењу,  односно  дечјих  библиотекара  јасленим  и  предшколским  групама  вртића  на
територији  целе  општине.  Настављене  су  посете  основним  школама  за  популарисање
читања  и књига  и  чланства  деце  у  Библиотеци (преко 20 посета).  Приређено  је  више
изложби у простору Одељења и Библиокутка поред Дечјег одељења, са стручним вођењем
за ученике основних школа.

Током  летњих  месеци  организоване  су  врло  богате  и  разноврсне  креативне
радионице  за  децу и  младе  под  препознатљивим  насловом  „Лето  у  библиотеци“,  у
оквиру којих су били укључени запослени Дечјег одељења: 

-  „Летња школа новинарства“, аутор Наташа Турунташ, професор српског језика и
књижевности ), 

-  „С  децом  око  света“,  водитељ  радионице  професор  географије  Владимир
Мајсторовић,

- „Слатке пињате“, водитељи радионице библиотекари Јелена Дуковић и Маријана
Лазић,

- „Како снимити филм“, аутор Маша Сеничић, драматург, сценариста и песникиња,
- „Овчарско – кабларска бајка“, водитељ радионице професор географије Владимир

Мајсторовић,
- излет у Овчарско-кабларску клисуру, реализовали професор географије Владимир

Мајсторовић и библиотекари Јелена Дуковић, Маријана Лазић и Владимир Симић.
Дечје одељење укључило се у фестивале „Зелена долина“ (јун 2017) и Дани урбане

културе (август 2017) програмима и активностима за децу.
Квиз  „Библиогенијалци“ започет  2016.  године настављен је  и  2017,  са  учешћем

предшколаца ПУ „Радост“ током октобра месеца. Завршница квиза „Библиогенијалци“ у
одржана  је  у  вртићима  „Сунце“  и  „Мајски  цвет“,  са  доделом  диплома  и  гостовање
Елизабете Георгијев (преко 400 малишана учествовало у квизу).

У  оквиру  програма  „Руско  вече“,  којим  је  Градска  библиотека  обележила  Дан
града, у Дечијем одељењу је организовано читање руских бајки најмлађима

Додела  награда  најбољим  читаоцима  Дечјег  одељења  и  промоција  романа
„Сличице“ Гордане Тимотијевић, организована је 21. децембра 2017. године.

ПОЗАЈМНО ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОДРАСЛЕ ЧИТАОЦЕ

Позајмно одељење најфреквентније је одељење установе и најчешће коришћено од
стране библиотечких корисника у граду, који су старији од 15 година. Ово одељење ради
сваким радним даном у  две  смене,  од  7,30  до 19 часова,  као  и  суботом.  Запослени у
Одељењу вршилу су контролу рада Интернет клуба Библиотеке у 2017. години.

У Одељењу је распоређено четворо радника (по двоје у смени, библиотекар са ВСС
и књижничар  са  ССС):  библиотекари  Биљана  Раичић  и  Душица  Брковић,  књижничар
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Душица Цибралић и књижничар Милица Стовраг. Од септембра до децембра 2017. године
Марина Белић, дипломирани професор српског језика и књижевности, била је распоређена
на одређено време у Позајмном одељењу.

Статистика Позајмног одељења у 2017. години
Опис 2017. 2016.
Чланови 2.872 2.860
Издатих
публикација

112.508 116.812

Услужених
корисника

34.742+4.000 38.237

Приновљених
публикација

2.731 2.162

Расходованих 259 3.768

Унапређење рада у 2017. години
Због недостатка простора у Одељењу извршено је више пута слагање фонда, као и 

издвајање књига за депо, књиговезницу и расход. 
Од опреме набављени су:
- један рачунар у Одељењу и један за Интернет клуб (пројекат Еутека)
- рачунарски сто са столицом

Стручно усавршавање
 Биљана Раичић присуствовала манифестацији  Дани библиотека и библиотекара,

одржаној  у Новом Саду.  У оквиру манифестације учествовала је  и на семинару
Библионица-  креативност  за  библиотекаре  изван  кутије.  Предавач  мр  Весна
Александровић (07. март).

 Милица Стовраг, Душица Цибралић и Душица Брковић учествовале на семинару
Ко то тамо прича.  Семинар  је  одржан у  Горњем Милановцу.  Предавач  Весна
Вуксан (22. март).

 Биљана Раичић учествовала у радионици Јавно заговарање за библиотеке: локална
и међународна искуства,  радионица је одржана  у Народној библиотеци Србије.
Предавачи Бојана Вукотић и Весна Вуксан (08.мај).

 Милица  Стовраг,  Душица  Цибралић,  Душица  Брковић  и  Биљана  Раичић
учествовале  на  семинару  Мотивисани  библиотекари  прво  покрећу  свој  свет.
Семинар је одржан у Чачку, предавач Јелена Јовин (12. октобар).

 Биљана Раичић и Марина Белић учествовале на семинару  Читалачки клубови у
библиотеци. Семинар је одржан у Чачку, предавач Јелена Бенић (23. новембар)

 Душица  Брковић  учествовала  на  Годишњој  конференцији  Библиотекарског
друштва Србије, Београд, Народна библиотека Србије (15.децембар).

Културно-просветни рад
Током 2017. године Позајмно одељење за одрасле читаоце посетило је преко 1000

ученика  основних  и  средњих  школа  заједно  са  својим  наставницима  и  професорима.
Одељење  су  посетили  ученици  ОШ  Ратко  Митровић, Милица  Павловић,  Филип
Филиповић ,  Вук Караџић, Свети Сава,  Драгиша Мишовћ  и ученици  Гимназије,  средње
Медицинске  школе,  Економске,  Машинске,  Техничке   и Прехрамбено-угоститељске
школе.
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Поводом школске Славе Свети Сава, Дана библиотеке и Дана библиотекара  цена
годишње  чланарине  у  Градској  библиотеци  била  је  50  %  нижа  за  кориснике   свих
категорија.  Током ових акција уписано је 103 корисника по нижој цени. У јуну и јулу
месецу  спроведена  је  петнаестодневна  акција  бесплатног  уписа  одличних  ученика
средњих школа(уписано 77 ученика).

Акција Библиотеке  Одмор уз књигу од 17.07. 2017. до 20. 08.2017. На Градском
базену  изложене  књиге  Одељења  за  одрасле  читаоце  и  Дечјег  одељења  за  посетиоце
Базена, на штанду радиле Биљана Раичић,  Душица Цибралић,  Милица Стовраг и Душица
Брковић, као и волонтери Канцеларије за младе.

Биљана Раичић и Мирко Дрманац су у 2017. посетили средњу Економску школу,
Машинску школу, Уметничку школу, Медицинску школу и Гиманзију. Током свих посета
библиотекари су ученицима дали потребне информације о Градској библиотеци, упознали
их са програмима и занимљивим садржајима које библиотека нуди средњошколцима и
промовисали, библиотеку, књигу и читање.

Изложбе:
 У оквиру  Дисовог  пролећа у  Одељењу за  одрасле  читаоце  постављена  изложба

посвећена добитници  Дисове  награде за  2017.  годину Злати Коцић под називом
Светлосне лестве. Аутор изложбе Оливера Недељковић (мај-јун).

 Изложба под називом  Одјек прошлости – записи Миливоја Филиповића.  Аутори
изложбе су Маријана Матовић и Мирко Дрманац. Изложбу је посетило преко 200
ученика  основних  и  средњих  школа.  Приликом  ученичких  посета  Маријана
Матовић и Мирко дрманац су упознали ученике са легатом Миливоја Филиповића,
његовим животом и радом (септембар).

 Изложба  Ћутања и разговори је постављена  поводом 125 година од рођења Ива
Андрића.  Аутори  изложбе  Биљана  Раичић  и  Душица  Цибралић.  Изложбу  је
посетило преко 350 ученика основнох и  средњих школа (12 одељења). Приликом
ученичких посета Биљана Раичић је ученицима говорила о животу, раду и делима
Ива Андрића (октобар).

  Изложба  под  називом  Радоје  Јанковић  –  Чачанин   у  Октобарској револуцији,
аутора Данице Оташевић (новембар).

 Постављена изложба под називом Библиографија Ђорђа Ђукића  , аутора Милице
Баковић (новембар).

 Ирска  -  Смарагдно  острво  ,  изложба  посвећена  ирској  књижевности  ,  аутори
изложбе су Душица Цибралић, Наташа Поповић и Снежана Планић (децембар).

 Током 2017. године  вршене су сталне поставке књига , које су добијене поклоном,
откупом Министарства Републике Србије, набавком на Београдском Сајму књига.
Поставке су реализовале запослене у Позајмном одељењу за одрасле читаоце.

Књижевне вечери и промоције:
 У Малој  сали  Дома  културе  одржан је  програм поводом проглашења  најбољих

читалаца  Позајмног одељења за одрасле читаоце, програм водила Душица Брковић
(фебруар).

 Биљана Раичић је водила програм посвећен добитнику награде Млади Дис, Огњену
Обрадовићу и његовој првој песничкој збирци Отицање (мај).

 Биљана  Раичић  је  водила  програм  посвећен  отварању  изложбе  о  животу  и
стваралачком путу Злате Коцић, лауреату 54. Дисовог Пролећа (мај).
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 Биљана Раичић је учествовала у програму који је организован поводом 100 година
од смрти Владислава Петковића Диса (мај).

 Програм  поводом  проглашења  највреднијих  читалаца  Позајмног  одељења  за
одрасле. У програму учествовала Биљана Раичић (децембар).

Радионице:
 Биљана  Раичић  је  била  организатор  и  учесник  у  реализацији  шестодневне

радионице  журналистике  намењене  старијим  основношколцима  и
средњошколцима,  која  је  била  реализована  током  јула  месеца   (Летња  школа
новинарства).Предавачи  су били Наташа Турунташ,  наставник  српског  језика  и
књижевности и Зорица Станојевић Лешовић (16 полазника).

 Биљана  Раичић  је  била  организатор  и  учесник  у  реализацији  четвородневне
радионице  Како  снимити  филм намењене  старијим  основношколцима  и
средњошколцима,  која  је  била  реализована  током  августа  месеца.  Учествовала
Душица  Брковић.  Предавачи  су  били Маша  Сеничић,  сценаристкиња,  драматург  и
Иван Стојиљковић, филмски редитељ (12 полазника радионице). 

ОДЕЉЕЊЕ СТРУЧНЕ, СТАРЕ И РЕТКЕ КЊИГЕ И РЕФЕРЕНСНЕ ЗБИРКЕ

Одељење стручне,  старе  и ретке  књиге и референсне збирке (скраћено  Научно
одељење) представља највреднију целину рефернсне збирке књига и других научних и
стручних  публикација  у  општини  Чачак  са  17.300  монографских  публикација.  Ово
одељење баштини и најзначајнију библиотеку целину Моравичког округа, легат Миливоја
и Божидарке Филиповић са 3.000 изузетно очуваних књига објављених од прве половине
19. века до 1941. године. У Научном одељењу током 2017. године радила су два радника,
мр  Маријана  Матовић  и  Мирко  Дрманац.  Одељење ради  сваким  радним даном  у  две
смене, од 7,30 до 19 часова, као и суботом од 8 до 13 часова.

Статистика Одељења у 2017.
Опис 2017. 2016.
Издатих
публикација

2.871 3.168

Услужених
корисника

3.471 2.387

Приновљених
публикација

446 420

Расходованих 1 137

Унапређење рада Одељења у 2017. години
Током 2017. године настављен је рад на међубиблиотечкој позајмици, са укупно 50

захтева позајмице књига из других библиотека или корисника чачанске Библиотеке, када
су  књиге  или  грађа  добављене  за  наше  кориснике.  Грађа  се  све  више  размењује  у
дигиталном  облику  (скенирана),  у  чему  наша  установа  користи  предности  развијене
праксе дигитализације.

Обновљена опрема:
- У децембру 2017. је набављен нови рачунар са монитором за потребе Научног одељења
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Стручно усавршавање радника Научног одељења у 2017. години
Мирко  Дрманац  присуствовао  је  конференцији  „Библионет  2017“,  одржаној  15.

септембра у Библиотеци града Београда.
Маријана Матовић и Мирко Дрманац присуствовали су акредитованом стручном

семинару „Читалачки клубови у библиотеци“, одржаном 23. новембра 2017.

Стручни и културно-просветни рад
 10. фебруара у Крагујевцу је одржана годишња манифестација  Дани крагујевачке

књиге 2017,  у организацији Народне библиотеке „Вук Караџић“  Крагујевац,  на
којој је као гост била Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ из Чачка. О
завичајној баштини и издавачкој делатности чачанске Библиотеке говорили су: др
Богдан  Трифуновић,  Маријана  Матовић,  која  је  представила  Каталог  Легата
Миливоја и Божидарке Филиповић, и Александар Вукајловић.

 У оквиру манифестације „Штампана реч 2016“, 14. фебруара у Галерији Народног
музеја  представљен  је  Каталог  Легата  Миливоја  и  Божидарке  Филиповић.  У
промоцији су учествовали:  Наташа Дакић (УБ „Светозар Марковић Београд),  др
Богдан Трифуновић и Маријана Матовић.

 21. фебруара, у Чачанским новинама (год. XIV, бр. 541, стр. 19), објављен је текст
Маријане  Матовић  Представљен  Каталог  Легата  Миливоја  и  Божидарке
Филиповић.

 У  марту  су  Маријана  Матовић  и  Мирко  Дрманац  завршили  текст  и  графичку
припрему флајера Научног одељења за штампу у штампарији „Мултиграф“ (100
примерака).

 У  мају  и  јуну  библиотекари  Мирко  Дрманац  и  Биљана  Раичић  посетили  су
Медицинску,  Економску,  Машинску и Уметничку средњу школу.  Ученицима су
представљена одељења Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“, пружене
информације  о  структури  и  начину  коришћења  фондова, описан  поступак
коришћења електронског каталога и приказани промотивни филмови Библиотеке.

 Поводом Међународног  дана писмености,  Маријана Матовић и Мирко Дрманац
приредили  су  8.  септембра  у  Позајмном  одељењу  за  одрасле  читаоце  изложбу
књига из Легата  Миливоја и Божидарке Филиповић -  Одјек прошлости: записи
Миливоја Филиповића.

 27. септембра Градску библиотеку посетила су два одељења VI разреда ОШ „Ратко
Митровић“.  Током  следећих  дана  Научно  одељење  посетило  је  још  неколико
одељења основне школе.

Објављене публикације и радови
Мирко Дрманац је приредио рад  Торпедо испаљен 30. маја у часопису „Дисово

пролеће“ бр. 48 (2017) поводом 100 година од Дисове смрти.
У Књижевним новинама (Београд), год. LXIX, бр. 1261-62 (мај-јун 2017), на стр. 3

објављен је текст Маријане Матовић Прво читање Урошеве женидбе.
Мирко Дрманац приредио приказ књиге Дејана Ристића „Кућа несагоривих речи“,

објављен у научном часопису „Библиотекар“ бр. 2 (2017).
Маријана Матовић, Легат Миливоја и Божидарке Филиповић: (са фрагментима из

ратних бележница Миливоја Филиповића (XXI број часописа Братство за 2017. годину,
стр. 221-236). 
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Монографија  Драган  Ћирковић:  1909-1976:  цртежи:  акварели:  графике (Чачак:
„Чачани“  Завичајно друштво;  Легат  Драган Ћирковић,  2017)  у којој  је  објављен текст
Маријане Матовић Ћирковићева сновиђења: Рам за портрет несталог града (стр. 7-20).
Крајем децембра 2017. године из штампе је изашла књига Маријане Матовић Јермени у
Чачку: 1885-1950 (Народни музеј Чачак, 2017).

У децембру је Мирко Дрманац приредио  Библиографију некролога објављених у
часопису „Библиотекар“ 1948-1997. која је публикована у „Библиотекару“ бр. 2 (2017).

ЗАВИЧАЈНО ОДЕЉЕЊЕ

Завичајно  одељење  Библиотеке  у  Чачку  већ  деценијама  ради  на  прикупљању,
обради, чувању и промоцији књижне и некњижне грађе, усмене баштине, аудио-визуелног
материјала  и  других  видова културног  наслеђа  Чачка  и  околине.  У ово наслеђе  улазе
публикације чачанских аутора, књиге и публикације о Чачку, грађа настала у нашем граду
и слично. Завичајно одељење је у 2017. години радило са са два стално запослена радника,
вишим библиотекаром Оливером Недељковић и библиотекаром Тијаном Бежанић, док је
на привременим и повременим пословима у Завичајном одељењу радила дипломирани
библиотекар Тамара Јанковић.

Завичајно одељење ради сваког радног дана од 7,30 до 14,30 часова.

Статистика Одељења у 2017.
Опис 2017. 2016.
Издатих
публикација

3.100 3.619

Услужених
корисника

448 352

Приновљених
публикација

567 488

Расходованих 0 0

У току 2017. године приновљено је 567 монографских публикација (37 публикација
набављене су куповином, 130 поклоном аутора и институција, 6 публикација су сопствена
издања,  а  путем обавезног примерка  набављена  је  391  публикација),  30 серијских
публикација,  45 плаката. Током 2017. године фотографије нису израђиване, а као поклон
су добијене 33 јединице. Такође, селектовано је 795 новинских исечака, а прикупљено је
100 позивница и 23 програма.

У COBISS3 систем унето је укупно 689 јединица (600 у 2016. години), при чему је
81 запис обрадило Одељење за стручну обраду књига (595 књига, 3 серијске публикације
и 81 фотографија). Укупно је обрађено 778 јединица новинских исечака, 238 позивница и
40 програма. Инвентарисано је 85 рукописа.

Током 2017. године, ажурно и посвећено је праћена издавачка продукција Чачка,
али и Србије, при чему су библиотекари настојали да спискови за набавку публикација
завичајних  аутора  буду  што  потпунији.  Предано  је  сакупљана  и  некњижна  грађа,  а
успостављена  је  сарадња  са  бројним  Чачанима  чије  публикације  до  сада  нису  биле
обухваћене  набавком.  Уз  помоћ  колеге  Александра  Вукајловића  из  Центра  за
дигитализацију набављене су дигиталне копије бројева радничких листова који недостају,
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тако да је и ове године настављена ретроспективна набавка серијских публикација у циљу
употпуњавања  овог  фонда,  а  Миладин  Вукосављевић  поклонио  је  једно  годиште
радничких листова  Цер и  Слобода. Током новембра преузета  је грађа из заоставштине
Драгана  Кувекаловића,  рано  преминулог  физичара  и  проналазача,  коју  су  Библиотеци
поклонила његова деца Јелена и Милан Кувекаловић

Објављене публикације и радови
Штампана реч 2016 : каталог 18. изложбе чачанског издаваштва / [аутор изложбе и

каталога] Оливера Недељковић, Тијана Бежанић. - Чачак : Градска библиотека "Владислав
Петковић Дис", 2017 (Чачак : Мултиграф 032). - 7 стр. : илустр. ; 21 cm

Оливера  Недељковић  и  Тијана  Бежанић  су  учествовале  у  раду редакције  Гласа
библиотеке, како при одабиру текстова, тако и при њиховој лектури, коректури и преводу
резимеа.  Библиотекари  Завичајног  одељења  су  припремили  следеће  радове  за
објављивање у 23. броју Гласа библиотеке: Тамара Јанковић - Раднички листови у збирци
завичајне  периодике  Градске  библиотеке „Владислав Петковић Дис“ у Чачку,  Оливера
Недељковић је написала приказ књиге Писац у свом рају, а Тијана Бежанић - Прилози за
чачанску библиографију : издавачко-штампарска продукција 2016.

Током 2017. године Оливера Недељковић је објавила каталог:
Светлосне  лестве  Злате  Коцић  :  каталог  изложбе  посвећене  добитици  Дисове

награде за 2017. годину : [[у оквиру манифестације] 54. Дисово пролеће] / [аутор изложбе
и каталога]  Оливера  Недељковић.  -  Чачак  :  Градска  библиотека  "Владислав  Петковић
Дис", 2017 (Чачак : Артера). - 27 стр. : илустр. ; 22 x 21 cm. - (Едиција Каталози изложби /
[Градска библиотека "Владислав Петковић Дис"]), 

као и следеће радове из области библиотекарства и историје завичајне баштине:
1. За анђеловим кажипрстом. У: Дисово пролеће. – Бр. 48 (9-26. V), стр. 13.
2. Распет на два крста, исто, стр. 26-28.
3. У сусрет јубилеју. Крагујевачко читалиште . – Год. 22, бр. 43 (јун 2017), стр. 6-9. 
Тамара Јанковић и Тијана Бежанић су приредиле следећи текст за 48. број Дисовог

пролећа:
Постхумни дарак. У: Дисово пролеће. – Бр. 48 (9-26. V), стр. 28.
Оливера Недељковић је написала и шест текстова за сајт Библиотеке. 
Као  члан  Библиотекарског  друштва  Србије,  Тијана  Бежанић  је  повремено

преводила различите текстове на енглески језик за потребе Друштва.

Стручно усавршавање
Оливера  Недељковић,  Тамара  Јанковић  и  Тијана  Бежанић  су  присуствовале

Форуму  Библиотекарског  друштва  Србије  и  семинару  Библионица  креативност  за
библиотеке/библиотекаре  изван  кутије,  мр Весне  Александровић  који  су  одржани 10.
марта  у  оквиру  Салона  књиге  у  Новом  Саду.  Акредитовани  семинар  Мотивисани
библиотекари  покрећу  свет  (вештина  мотивисања  библиотекара) Јелене  Јовин  из
Библиотеке Матице српске похађале су Тамара Јанковић и Тијана Бежанић 20. октобра.
Оливера Недељковић је 24. новембра присуствовала акредитованом семинару Читалачки
клубови  у  библиотеци,  који  је  за  библиотекаре  Моравичког  округа  у  организацији
чачанске Библиотеке водила Јелена Бенић из Народне библиотеке Србије. 

Сва  три  библиотекара  овог  Одељења  присуствовала  су  Другој  скупштини
подружнице Библиотекарског друштва Србије за Моравички округ одржаној у Чачку 29.
септембра 2017. године. 
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Током јула и августа, Оливера Недељковић и Тијана Бежанић су, уз консултације
са Машом Милорадовић, начелницом Одељења посебних фондова Народне библиотеке
Србије,  започеле  обраду  разгледница  из  Библиотеке  целине  Јована  Давидовића,  као  и
студиозно истраживање ове врсте библиотечке грађе. Ову вредну колекцију презентовале
су 3. октобра у Народној библиотеци у Београду, на Међународној конференцији Посебне
збирке у контексту заштите културне баштине и као подстицај  културног развоја.  Ови
библиотекари  су  заједно  са  др  Богданом  Трифуновићем,  директором  Библиотеке,
приложили рад  Разгледнице у Библиотеци целини Јована Давидовића за зборник са овог
скупа. 

Тамара Јанковић је  похађала курс Употреба програмске опреме COBISS3/Фонд-
серијске  публикације  у  Народној  библиотеци  Србије  16.  и  17.  новембра 2017.  године.
Применом стеченог знања завичајна периодика постаће видљива у електронском каталогу
наше Библиотеке.

Стручни и културно-просветни рад
Оливера  Недељковић  и  Тијана  Бежанић  припремиле  су  18.  изложбу  чачанског

издаваштва  Штампана  реч  2016,  коју  је  пратио  истоимени  каталог  на  осам  страна.  У
оквиру  манифестације,  која  је  трајала  од  9.  до  28.  фебруара  2017.  године  у  Галерији
Народног музеја, организовано је, уз свечано отварање и традиционалну доделу признања
Даница  Марковић  и  Исаило  А.  Петровић,  још  три  програма  чијој  реализацији  су
допринела  сва  три  библиотекара  Завичајног  одељења:  14.  фебруара  је  промовисана
публикација Каталог  Легата Миливоја и Божидарке Филиповић, коју је објавила група
аутора  у  издању  чачанске  Библиотеке;  21.  фебруара  је  публици  представљена  књига
Емилије Вишњић Ивањичани у слици и речи, а последњег дана месеца промовисан је 22.
број  часописа  Глас  библиотеке.  Библиотекар  Оливера  Недељковић  је  говорила  на
отварању поставке, а Тијана Бежанић је водила представљање стручног гласила чачанске
Библиотеке. Поред редовних посетилаца,  изложбу су погледале и групе деце из ОШ „Вук
Караџић“ и „Степа Степановић“ и чачанске Гимназије.  

Оливера Недељковић је учествовала у раду Дисовог одбора и у програму на коме је
15. марта 2017, године проглашена добитница Дисове награде за 2017. годину, песникиња
Злата Коцић. 

Поводом 80 година од рођења песника Бранислава Петровића, у Музичкој школи
„Др Војислав Вучковић“ у Чачку, у оквиру 54. Дисовог пролећа приређено је књижевно
вече  на  коме  је  уз  академика  Матију  Бећковића  и  драмског  уметника  Братислава
Јанковића,  учествовала  Оливера  Недељковић.  Исти  библиотекар  приредио  је  изложбу
Светлосне  лестве  Злате  Коцић,  посвећене  добитници  Дисове  награде,  коју  је  пратио
каталог, чији је обим 28 страна. Аутор дизајна изложбе отворене 26. маја у Одељењу за
одрасле читаоце је Миленко Савовић. 

Ученици  4.  разреда  ОШ  „Филип  Филиповић“  из  Чачка  посетили  су  Завичајно
одељење  6.  октобра  2017.  године.  Том  приликом  су  се  упознали  са  радом  Одељења,
фондом који обухвата различите врсте библиотечке грађе и садржајем библиотека целина
које се налазе у згради Библиотеке у Господар Јовановој 6. 

У оквиру 62. Међународног сајма књига у Београду, од 22-29. октобра, посетиоци
су у Хали 2Ц могли да виде изложбу Дис 1880-1917-2017, аутора Оливере Недељковић,
која  је  учествовала  у  програму  представљања  издања  Градске  библиотеке  Владислав
Петковић Дис у оквиру сајамског програма Издавачке тачке 24. октобра 2017. године. 

Изложба Светлосне лестве Злате Коцић отворена је 30.  новембра у београдском
СКЦ-у,  у оквиру представљања публикација објављених у издању чачанске Библиотеке
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поводом 54. Дисовог пролећа, а аутор ове поставке је учествовао у програму посвећеном
песникињи Злати Коцић, актуелној добитници Дисове награде. 

Поводом  Дана  града  Чачка,  у  Малој  сали  Дома  културе  одржана  је  промоција
књиге Вечита пешадија и сродне песме, коју је из песничког опуса Бранка В. Радичевића
приредио др Драган Хамовић, обогаћен мултимедијалним садржајима који се сакупљају у
Завичајном одељењу.  Вече је припремила и водила Оливера Недељковић.  Такође,  исти
библиотекар је говорио о књизи Сличице, књижевнице за децу Гордане Тимотијевић, на
проглашењу највреднијих читалаца Дечјег одељења 21. децембра. 

Изложба посвећена стогодишњици смрти Владислава Петковића Диса отворена је
уз  пратећи  програм  22.  децембра  у  Народној  библиотеци  Стефан  Првовенчани,  а
библиотекар Завичајног одељења Оливера Недељковић је, уз др Богдана Трифуновића и
Љубишу Ћирковића, говорила о песнику чији су живот и дело представљени поставком.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА СТРУЧНУ ОБРАДУ КЊИГА

Одељење за стручну обраду књига (скраћено и Стручно одељење) бави се стручном
обрадом  набављених  књига,  инвентарисањем,  класификацијом,  каталогизацијом  и
разврставањем  по  осталим одељењима  Библиотеке.  У Стручном  одељењу током 2017.
године  радиле  су  две  запослене,  виши библиотекар  Наташа Кривачевић  и  самостални
књижничар  Снежана  Планић,  док  је  књижничар  Бранислава  Видојевић  поред  рада  у
огранку у Мрчајевцима распоређена на пословима и у Стручном одељењу.

Статистика одељења у 2017.
Опис 2017. 2016.
Стручно  обрађених
публикација

6.445 5.214

Расходованих 431 5.396

Приновљена грађа – 6.445 јединица књижне и некњижне грађе :
Одрасло: 2.731
Научно: 446
Завичајно: 567 УКУПНО:
Дечје: 1.011 
Заблаће: 438 КУПОВИНА: 2.291
Мрчајевци: 376 ПОКЛОН: 3.717 (ОТКУП 1.864)
Прељина: 409 ОБАВЕЗНИ ПРИМЕРАК: 390
Пријевор: 388 СОПСТВЕНО ИЗДАЊЕ: 47
Покретни фонд: 2
Страна књига: 77
Расходована грађа – 431 јединица:
Одрасло: 259
Научно: 1
Дечје: 113
Заблаће: 35
Мрчајевци: 18
Пријевор: 5 
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Грађа враћена у фонд након ревизије – 2.307 јединица:
Одрасло: 1.463
Дечје: 832
Мрчајевци: 8
Пријевор: 3
Покретни фонд: 1
Депонирана грађа – 122 јединице 

На  2.171 књизи из депоа је извршена комплетна измена налепница уз  уношење
УДК броја, који стари библиотечки програм није могао да подржи. 
Укоричено: 313 (са израдом налепница за књиге и одштампаним насловним странама).

Стручни рад и унапређење рада Одељења
Радници Стручног одељења били су током 2016. године активно ангажовани на

целокупној  ревизији  књижног  фонда  Библиотеке,  у  складу  са  важећим  прописима  и
стандардима у тој области стручног рада.

Стручно одељење обезбедило је коауторе и стручни рад за издавање капиталног
Каталога легата Миливоја и Божидарке Филиповић,  кроз каталошку обраду грађе тог
фонда  у  Научном  одељењу,  исправке  библиографских  података,  унос  недостајућих
података, израде регистара, итд.

Радници  Стручног  одељења  су  учестовали  на  13.  Међународној  конференцији
Библиотекарског  друштва  Србије  14.  12.  2016.  године,  са  прихваћеним  излагањем
„Корисници  Градске  библиотеке  у  Чачку“.  Писани  рад  на  ову  тему  биће  објављен  у
Зборнику радова који се планира у 2017. години.

Стручно усавршавање
Радници  Стручног  одељења  су  у  току  2017.  године  присуствовали  следећим

стручним скуповима, семинарима или конференцијама:
- Ко то тамо прича – семинар у Горњем Милановцу (март)
-  Библиотекари на путу: 1000 километара до 1000 идеја – састанак подружнице БДС и
извештај са путовања на ИФЛА-конференцију

Културно-просветни рад
Ирска – Смарагдно острво – изложба организована поводом Дана библиотекара,

присуствовали ученици и професори чачанске Гимназије.

Објављени радови
–  Корисници  Градске  библиотеке у Чачку (1990-2015) – Наташа Кривачевић Поповић,
Снежана Планић, Бранислава Видојевић. Зборник радова XIII Међународне конференције
БДС Београд, 13-14. децембар 2016. год.

МАТИЧНА СЛУЖБА

Градска библиотека у Чачку врши функцију матичности,  предвиђену чланом 22
Закона о библиотечко-информационој делатности (Сл. гласник РС бр. 52/2011), у четири
општинске библиотеке са осам огранака, 44 школске библиотеке (34 основне и 10 средњих
школа),  три специјалне и у једној  библиотеци општег  типа у установи,  у  Моравичком
округу.  Матичној  служби  је  актуелним  законским  и  подзаконским  актима  поверен
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стручни  надзор и активности на  унапређењу библиотечко-информационе  делатности,  а
обавља и послове културно-просветне делатности у општинама Чачак, Горњи Милановац,
Лучани  и  Ивањица.  За  рад  у  Матичној  служби  распоређена  су  два  радника,  виши
библиотекар Дубравка Илић и библиотекар Владимир Симић.

За  потребе  архиве  Матичне  службе,  током  2017.  године,  набављен  је  метални
ормар за одлагање документације.

Статистика у 2016. години:
1. Обављено је 165 посета библиотекама у Округу, 
2.  Израђени  су  и  достављени  Министарству  културе  и  Народној  библиотеци  Србије
квартални, полугодишњи и годишњи извештаји, план рада и финансијски план за 2018.
годину,
3. Израђени су записници и достављени: библиотекама над чијим је радом вршен надзор,
Служби за развој НБС и Министарству културе и информисања, 
4. Електронска база Мрежа библиотека Србије ажурирарана је са више од 3.600 података
добијених након штампања и достављања поштом анкетних листова за 60 библиотека,
прикупљања и уређивања  пристиглих анкета,
5. Старајући се о сталној едукацији стручних радника, како чачанске Библиотеке, тако и
библиотечких  и  просветних  радника  из  свих  општина  Округа,  Служба  је,  за  281
полазника, организовала три акредитована семинара, једну едукативну радионицу, као и
четири  групне  обуке  и  два  семинара,  праћена  видео-презентацијама   из  библиотечко-
информационе  делатности  намењене  школским  библиотекарима,  за  које  су  добили
потврде о сатима стручног усавршавања,
Напомена: сви стручни радници чачанске Библиотеке,  као и општинских библиотека у
Ивањици,  Гучи  и  Горњем  Милановцу,  стекли  су  неопходан  број  бодова  стручног
усавршавања предвиђен актуелним подзаконским актима, као и знања и информације о
савременим токовима у библиотечко-информационој делатности. 
6. Служба је реализовала 160 сати појединачне обуке за око 150 библиотекара и више од
700 телефонских разговора ради пружања стучних информација.

Рад на унапређењу стручне делатности
Дубравка  Илић  је  била  предавач  на  стручном  састанку  Подружнице  Друштва

школских  библиотекара  Србије  за  Моравички  округ,  у  Чачку,  за  50  школских
библиотекара  на  теме  стручне  класификације  и  примене  УДК бројева,  као  и  послова
ревизије књижног фонда.

Ради  унапређења  сарадње  са  школама  и  школским  библиотекарима,  Служба  је
организовала и учествовала у раду  четири састанка у Школској управи МО у Чачку, од
чега су  два заједничка састанка одржана са начелником Управе, просветним саветником
за српски језик и руководством Гимназије и Техничке школе из Ивањице, ради договора
око конкретних активности на раздвајању заједничке библиотеке ове две школе.

Служба  је  обавила  селекцију  и  организовала  поклањање  књига  вишкова  за  10
библиотека  основних  и  средњих  школа  Округа,  као  и  за  библиотеку  Агрономског
факултета у Чачку. 

Током  године  Служба  је  била  ангажована  на  избору  наслова  и  дистрибуирању
књига за огранке, као и на замени радника на свим одељењима Библиотеке, по потреби.

Организовање  друге  овогодишње Скупштине  Подружнице  БДС-е за  Моравички
округ,  и  предавања,  за  30  стручних  радника  Округа,  на  тему  „Искуства  са  IFLA-e  и
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библиотеке  Централне  Европе”,  предавачи  др  Богдан  Трифуновић,  председник  БДС,
Даниела Скоковић (Пожега), мр Ана Гвозденовић (Краљево) и Марија Радуловић (Чачак)

Дубравка Илић је учествовала у раду Секције за матичне библиотеке БДС, на три
састанка у НБС  у  Београду. Дубравка Илић је на 29. Међународном фестивалу хумора за
децу у Лазаревцу, у септембру 2017. године, за лични дугогодишњи допринос афирмацији
стваралаштва најмлађих, награђена посебним признањем Фестивала.

Стручно усавршавање
Дубравка  Илић  је  похађала  три  акредитована  семинара,  и  стекла  16  сати  стручног
усавршавања у 2017. години:
- „Ко то тамо прича?“, „Мотивисани библиотекари покрећу свет“ и „Читалачки клубови у
библиотеци“, 
као и две радионице:  „Како се одраста уз Библиотеку“ и „Јавно заговарање за библиотеке:
локална и међународна искуства“ НБС, мај 2017.
Учествовала  је  у  раду  Форума  БДС,  28.  9.  2017.  у  Народној  библиотеци  Србије,   и
присуствовала ХI научно-стручном скупу „Библионет“, као и  XIV међународној научној
конференцији  БДС  „О  чему  говорим  када  говорим  о  библиотекама:  заговарање,
промовисање, лобирање“, такође у Београду.

Владимир Симић, други радник Службе, похађао је два акредитована семинара и стекао
10 сати стручног усавршавања:
-„Библионица-Креативност за библиотекаре изван кутије“ (мр Весна Александровић, Нови
Сад), и „Мотивисани библиотекари покрећу свет“, 
као  и  две  радионице:  „Како  се  одраста  у  Библиотеци“  и  „Јавно  заговарање  за
библиотеке:локална и међународна искуства“ НБС, мај 2017.
Такође је присуствовао ХI научно-стручном скупу „Библионет“, као и XIV међународној
научној конференцији БДС, у Београду.

Културно-просветна делатност
Ангажовање током извођења програма 54. „Дисовог пролећа“, посебно :

-на  реализацији  конкурса  за  ученике  основних  и  средњих  школа  Моравичког  округа
(пристигао је 231 рад из 34 школе), рада жирија, организовање традиционалних лирских
сусрета  у Заблаћу, за око 150 ученика и професора
-учешће у реализовању конкурса за награду „Млади Дис“ и конкурса за најбољи есеј о
Дисовом стваралаштву
-учешће у реализовању програма за младе у оквиру Манифестације.
-организовање промоције романа „DISхармонија“ аутора Александра Југовића, у  ОШ  у
Заблаћу за око 50 ученика и наставника

Учешће  у  традиционалном  библиотечком  програму  „Дечји  октобар“:  радници
Службе су организовали  гостовања библиотекара и писца за децу Елизабете Георгиев из
Димитровграда у ОШ „Божо Томић“ у Пријевору  и бесплатни упис 70 предшколаца, ђака
првака  и одличних ученика у библиотечки огранак у овом месту. Програму „Библиобајка
за мале и велике ђаке-срећне књишке вилењаке“ присуствовало је око 150 малишана из
вртића „Ђурђевак“ и основаца из Пријевора.
-организовање гостовања Роберта Такарича, писца за децу, за 200 ђака основних школа у
Мрчајевцима, Заблаћу и Атеници
-организовање програма доделе награда највреднијим читаоцима за 2016. у огранцима  на
селу, за око 400 младих
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-организовање  програма  доделе  награда  највреднијим читаоцима  за  2017.  у  огранку  у
Мрчајевцима
-учешће  у  програму  „Завичајни  писци  у  оку  професора“  у  Ивањици,  реализатор  ОШ
„Вучић Величковић“ из Међуречја
-присуство свечаном програму у Основној школи у Ртима (Гуча), намењеном најмлађима
и афирмацији њиховог рада
-организовање  свечаног  програма  „Кућа  за  дечји  осмех“  у  Основној  школи  у  Заблаћу
(4.10.2017.) на коме су уручене награде васпитачима и Припремној предшколској  групи
-ПУ „Радост“,  и групи „Ввртић без граница” -ПУ „Моје детињство“, из вртића у овом
месту и у Чачку,  за ликовне, као и основцима из Заблаћа, за литерарне радове, које је
Матична  служба  послала  на   29.  Међународни  фестивал  хумора  за  децу,  одржан  у
Лазаревцу,  у септембру 2017. године, где су освојили  прве награде.  За заједнички рад
„Кућа смеха“ настао на радионицама у огранку у Заблаћу, награђени су  као апсолутни
шампиони  Фестивала  предшколци  из  овог  места  и  Градска  библиотека  „Владислав
Петковић Дис“.
- Служба је послала укупно 40 ликовних и литерарних радова предшколаца и ученика из
Округа,  присуствовала додели награда и организовала одлазак једног броја награђених
ученика  у  Лазаревац.  Захваљујући  овом  ангажовању,  на  Фестивалу  је  афирмисан  рад
младих, али и њихових васпитача, учитеља и наставника, па су тако, за рад са ђацима ОШ
„Академик Миленко Шушић“, Гуча, издвојеног одељења у Ртима, награђене учитељице
ове школе.
-радници Службе су током 2017. године у библиотечким огранцима у Заблаћу и Прељини
и вртићима и школама у овим местима организовали око 400 креативних радионица на
најразличитије теме, а кроз које је прошло око 2.000 предшколаца и основаца.
Свим  програмима  које  је  Служба  у  оквиру  своје  културно-просветне  делатности
организовала  или  учествовала  у  њиховој  припреми,  обухваћено  је  око  3.000  младих
предшколског, основношколског и средњошколског узраста, из чачанске општине, али и
других општина Округа.

Објављени радови
Дубравка Илић води летопис установе, и приређивач је текста летописа у часопису

„Дисово  пролеће“  и  аутор  текстова  који  се  односе  на  информације  о  раду  жирија  за
ученичке радове и награђеним ученицима. Такође је аутор једног броја текстова који су
током године објављени на сајту установе о организовању различитих видова стручног
усавршавања за библиотечке и просветне раднике Моравичког округа, као и о културно-
просветним активностима у којима Матична служба учествује. 

ОГРАНЦИ БИБЛИОТЕКЕ

Библиотека  има четири огранка  у Заблаћу,  Мрчајевцима,  Прељини и Пријевору
који  служе  становништву  тих  и  гравитирајућих  насеља  за  задовољавање  културних  и
информационих  потреба.  Осим  огранака  Библиотеке  у  свим  насељима  нема  других
установа културе која раде у континуитету током целе године. Огранак у Заблаћу ради
уторком и средом,  у Мрчајевцима понедељком и четвртком,  у Пријевору четвртком,  у
Прељини петком.
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Статистика рада огранака Библиотеке
Опис 2017. 2016.
Уписаних корисника

- Заблаће
- Мрчајевци

- Прељина
- Пријевор 

453
222
208
100

453
246
271
44

Издато публикација
- Заблаће

- Мрчајевци
- Прељина
- Пријевор

6.110
2.777
2.899
705

5.396
3.440
3.155
813

Приновљено грађе
- Заблаће

- Мрчајевци
- Прељина
- Пријевор

438
376
409
388

365
346
342
327

У  библиотечком  огранку  у  Заблаћу у  2017.  години  уписана  су  453  читаоца,
књигама  је  услужено  и  програмима  присуствовало  више  од  5.500  корисника,  дато  на
читање  6.110  књига,  сликовница  и  часописа,  приновљено  је  438  монографских
публикација  (416  књига  и  22  сликовнице).  Публикације  су  набављене:  куповином  32,
поклоном 401, и сопствених издања – пет. За потребе одељења набављају се и два наслова
часописа за децу:   „Невен“ и „Светосавско звонце“, који излазе месечно.  Радно време
одељења је два пута седмично: уторком од 8.00 до 14.00. и средом од 10.00 до 16.00.

У одељењу је  реализовано  више од 200 радионица  са 40 малишана  -  две групе
полазника Припремног предшколског програма вртића у Заблаћу, и са 45  малишана – две
групе полазника програма „Вртићи без граница 2“, као и са ученицима ОШ „Владислав
Петковић Дис“ у Заблаћу, на теме читања и причања бајки, квизова знања прилагођених
узрасним  групама  учесника  радионица,  унапређења  писмености  и  упознавање  са
традиционалним вредностима и култури понашања,како у школи, тако и ван ње, као и
препоручивање прочитаних књига вршњацима. У огранку ради и заједничка библиотечка
секција  основне  школе  и  огранка,  где  су  током  године  једном  седмично  одржавани
састанци  у  сарадњи  са  Зорицом  Ђаковић,  наставником  српског  језика  и  школским
библиотекаром, као и часови српског језика праћени читањем одговарајућих наслова из
библиотечког  фонда.  Чланови  секције  су  ученици  старијих  разреда  и  посебно  су
ангажовани на препоручивању прочитаних наслова својим вршњацима, и давању предлога
за рад секције.

Такође је организован циклус од 24 радионице са 25 ученика седмог разреда ОШ,
током којих је  изарђен  пано „Читам,  па  шта?“,  на  коме се  смењују  ученички прикази
актуелних књига као препорука вршњацима за читање.  У огранку се такође одржавају
часови  веронауке,  уз  посебно  представљање  публикација  из  те  области,  намењених
најмлађима, часови грађанског васпитања, као и часови српског језика за ниже разреде, у
сарадњи са учитељима.

У  сарадњи  са  школом  и  вртићем,   у  јануару  2017.  десети  пут  је  у  Заблаћу
организована  свечаност  проглашења највреднијих читалаца  у огранку.  На оба  програм
присуствовало је више од 200 посетилаца.

У сарадњи са предшколцима и полазницима програма „Вртићи без граница 2“ и
васпитачима, на радионицама у огранку  израђена је заједничка инсталација (примењени
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рад) „Кућа смеха“, за који су Градска библиотека и ПУ „Радост“ и „Моје детињство“ ,
вртића у Заблаћу, проглашени апсолутним шампионима у категорији ликовних радова, на
29. међународном фестивалу хумора за децу у Лазаревцу, у септембру 2017.

У Одељењу у Заблаћу је, у сарадњи са Основном школом и предшколским групама
ПУ „Радост“ и „Моје детињство“, 4. октобра 2017. године организован програм „Кућа за
дечји  осмех“  на  коме  су  уз  учешће  најмлађих  уручене  награде  васпитачима  и
предшколцима које су добили на лазаревачком Фестивалу.

У огранку је, крајем октобра 2017, одржано и такмичење у знању две предшколске
групе вртић у Заблаћу, у оквиру квиза “Библиогенијалци“, који већ другу годину заредом
организује чачанска Библиотека.

У библиотечком огранку у Мрчајевцима у 2017. години уписана су 222 члана. 
Приновљено је 376 књига, од тога 9 сликовница.

У одељењу је реализовано  12 радионица са 30 полазника две групе предшколаца
при вртићу „Звончица“ из Мрчајеваца. Радионице су одржаване  једном месечно, пратећи
програм  рада  васпитача,  не  рачунајући  њихове  редовне  посете  када  су  читане  и
препричаване бајке и басне. Теме које су следиле  и које су употпуњаване читањем књига
које  су  се  односиле  на  на  те  садржаје  су  нпр.  занимања,  саобраћај.  Март  месец  је
обележила радионица о пролећу и наравно прављење честитки за 8. март. Биљке, сетва,
животињски  и  биљни  свет,  басне   и  бајке  су  биле  предмет  осталих  радионица.   У
септембру  тема   традиција  нашег  народа  је  имала   осврт  на  локалну   манифестацију
„Купусијада“ и учешће  предшколсих група у програму. У октобру тема је била јесен а у
оквиру Дечје недеље библиотеку су посетиле све старије групе вртића“ Звончица“, и два
одељења  ОШ  у  Мрчајевцима  са  професорком  Славицом  Бован.  Почетак  децембра
обележио  је  програм  доделе  награде  највреднијим  читаоцима  за  2017.  годину  који  је
одржан у холу ОШ „Татомир Анђелић“ у Мрчајевцима. Том пшриликом гостовао је дечји
писац Роберт Такарич. Зима као годишње доба, Нова година и зимске чаролије обележиле
су крај 2017. године

У  огранку  у  Прељини у  2017.  години  укупан  број  уписаних   је  208,  укупно
услужених корисника 2.853 a укупно издатих публикација 2.899. У току године одељење
је приновљено са 409 публикација (поклоном 365, куповином 39 и сопствених 5) од чега
10 сликовница. 

У првој половини године сваког петка организоване су посете вртићу у којем су
деци млађег вртићког и јасленог узраста ношена издања из одељења и читане песме, приче
и бајке. У огранак су организовано долазила деца из продуженог боравка, а у току године
четири пута  радници Библиотеке су  одлазили до школе у Ракови и три  пута  до школе у
Прислоници.

У библиотечком огранку у Пријевору у току 2017. године уписано је 100 чланова.
Приновљено је 388 књига. 

На  дан  Светог  Саве  награђени  су  највреднији  читаоци  огранка.  Свечаност  је
одржана у холу ОШ „ Божо Томић“ у Пријевору. У сарадњи са наставницима и ученицима
школе организована  је  приредба којој  је  присуствовало око 100 ученика.  У септембру
2017. организована је посета вртића „Ђурђевак“ из Пријевора (укупно 30 предшколаца).
Новембар  месец  је  обележен  гостовањем  Елизабете  Георгиев,  библиотекара  из
Димитровграда.  Организован  је  програм  под  називом  „Библиобајка“,  а  програму  је
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присуствовало 150 ученика ОШ у Пријевору. Том приликом су уручене бесплатне чланске
карте предшколцима и одличним ученицима школе.

СЛУЖБА ЗА КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНУ И ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

Служба за културно –просветну и издавачку делатност током 2017. године радила
је  са  две  запослене,  библиотекаром  Маријом  Радуловић  и  библиотекаром-саветником
Милицом Баковић. Ова Служба остварила је значајне резултате на културно-просветном
раду, са великим бројем програма који су реализовани током 2017, активно доприносећи и
издавачкој делатности кроз ауторске радове, контакте са ауторима и штампарима, лектуру
и коректури издања Библиотеке.

Стручни рад
Као  библиотекар  за  културно-просветну  делатност  Марија  Радуловић  била  је

ангажована  у  низу  активности:  писању  текстова  за  сајт  Библиотеке,  одржавању  ФБ
странице,  комуникацији  са  медијима,  организацији  и  реализацији  већине  програма.  У
2017.  години  била  је  и  члан  одбора  Дисовог  пролећа,  члан  редакције  часописа  „Глас
библиотеке“,  члан  редакције  часописа  „Дисово  пролеће“,  члан  Управног  одбора
Библиотеке,  Делегат  у  Скупштини  Библиотекарског  друштва  Србије,  члан  жирија  на
такмичењу у лепом говору („Пријатељи деце Чачка“), координатор пројеката „Отворена
библиотека  Чачка“,  „Књижне  инсталације  за  е-генерације“,  „Еутека-ЕУ  у  вашој
библиотеци“. У оквиру циклуса Каријерно информисање и саветовање за средњошколце
које  је  организовала  Канцеларија  за  младе  учествовала  је  у  програму  у  коме  је
средњошколце информисала о пословима библиотекара. У оквиру циклуса Библиотекари
библиотекарима имала је презентацију на неколико форума БДС (Чачак, Краљево, Сајам
књига у Београду) о учешћу библиотекара из Србије на ИФЛА конгресу у Вроцлаву.

Милица Баковић окончала је у 2017. години вишегодишњи рад на библиографији о
пола века Дисовог пролећа и аналитичкој  обради свих публикација  и текстова  које  се
односе  на  53.  Дисова  пролеће  „Сан у  сну  Владислава  Петковића  Диса“  (лист  Дисово
пролеће, Књига госта, „Млади Дис“, Посебна издања, Дисов гласник, Каталози, Жубори,
Чачански  глас,  Чачанске  новине)  –  укоричен  примерак  рукописне  грађе  предат  је
Завичајном одељењу Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ у Чачку.

Милица Баковић лекторисала је већи број текстова и књига, приредила 2. издање
књиге  „Сабирник  научног  дела“  о  раду  проф.  др  Ђорђа  Ђукић,  аутор  је  изложбе  о
Браниславу Петровићу у ОШ Слатина, учествовала у изради хронологије живота Милене
Чубраковић. 

Стручно усавршавање (Марија Радуловић):
1. Конференције:

- 83rd IFLA General Conference and Assembly,  Libraries. Solidarity. Society, 19–25
August 2017, Wrocław, Poland 

- БИБЛИОНЕТ 2017,  Информационо-комуникационе технологије и иновативни
сервиси у библиотекама, 14-16. септембар, Београд

- 14. Међународна годишња конференција БДС,  О чему говорим када говорим о
библиотекама: заговарање,  промовисање,  лобирање, од  13.  до  15. децембра
2017, Београд.

2. Акредитовани семинари (16 бодова):
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-„Библионица  –  креативност  за  библиотекаре  изван  кутије“  (мр  Весна
Александровић, НБС), 6 бодова
- „Мотивисани библиотекари покрећу свет“ (Јелена Јовин, БМС), 4 бода
- “Читалачки клубови у библиотекама“ (Јелена Бенић, НБС), 6 бодова

3. Радионице (3):
-„Јавно заговарање за библиотеке: домаћа и међународна искуства“, водиле Весна
Вуксан и Бојана Вукотић (организација E-IFL, БДС, ЗМБ и НБС)
- „Рад са децом и младима“ (водила Елизабета Георгиев)
- „Вештине комуникације“ водио Реља Дерета

4. Студијске посете (3)
- Од 26. до 31. марта 2017. студијска посета бриселским истраживачким центрима и

библиотекама:  Генералном  директорату  за  услуге  парламентарног  истраживања,
Библиотеци  и  истраживачком  центру  Европске  комисије,  Библиотеци  Савета
Европске уније, Библиотеци Solvay и Библиотеци Muntpunt. 

- Од  19.  до  25.  августа  2017.  студијска  посета  библиотекама  источне  Европе:
Моравска  библиотека  у  Брну  (Чешка),  Окружна  библиотека  у  Ополу (Пољска),
Шлеска  библиотека  у  Катовицама  (Пољска),  Универзитетска  библиотека  у
Братислави (Словачка), јавне библиотеке у Вроцлаву (Пољска).

- 7. и 8.  новембра 2017. студијска посета културним центрима земаља ЕУ у Београду
(Институт Сервантес, Гете  институт, Аустријски  културни  форум,  Италијански
институт за културу), посета ЕУ Инфо центру и Информативном центру Фондације
Tempus – Erasmus + канцеларије у Србији (у оквиру ЕУТЕКА пројекта).

Радови, излагања и прилози у часописима:
1. Radulović,  Marija (2017)  Book Installation for E-generation: Linking Young Readers

and  Books  through  Modern  Technologies.  Paper  presented  at:  IFLA  WLIC  2017  –
Wrocław, Poland – Libraries. Solidarity. Society. in Session 112 - Poster Sessions.

2. Радуловић,  Марија,  Излагање  на  стручно-научном  скупу  Заједнице  матичних
библиотека  Србије  „Библионет  2017“ од  14-16.  септембра  у  Београду.  Тема
Информационо-комуникационе технологије и иновативни сервиси у библиотекама.
Излагала  рад  под  називом   Књижне  инсталације  за  е-генерације:  Повезивање
младих корисника са књигом путем ИКТ (Зборник радова излази 2018. год.)

3. Радуловић, Марија, Са круном у глави / Марија Радуловић, У: Дисово пролеће. - 
ISSN 0351-0417. - Бр. 48 (2017), 45. стр.

4. Радуловић, Марија, Песници живе тек после смрти / Марија Радуловић, У: Дисово 
пролеће. - ISSN 0351-0417. - Бр. 48 (2017), стр. 42-43.

5. Радуловић, Марија, 1.000 километара до 1.000 идеја: ИФЛА конгрес у Вроцлаву 
2017 / Марија Радуловић, У: Крагујевачко читалиште. - ISSN 2217-2327. - Бр. 44 
(2017), стр. 17-19.

6. Радуловић, Марија,  Нови кључ за нове изазове: како до новог модела културног
организовања у Чачку /Марија Радуловић ; [интервју водио] Душан Даријевић,  У:
Чачански глас.- ISSN 0350-9613.- Бр. 25(2017), стр. 12.

7. Милица Баковић,  Сабирник научног дела: библиографија Ђорђа Ђукића, Београд-
Чачак, 2017.

8. Милица Баковић, „Светла визија библиотекарства у Србији“. Глас библиотеке 23
(2017).

9. Милица Баковић је објавила десетак текстова за лист „Чачанске новине“ за рубрику
„Из Градске библиотеке“, као и два текста за 48. број часописа „Дисово пролеће“.
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ОДЕЉЕЊЕ ЧАСОПИСА И ЛИСТОВА

Одељење часописа и листова са читаоницом прибавља,  обрађује,  чува  и даје на
коришћење  све  периодичне  публикације  (осим  оних  завичајне  тематике).  Ту  спадају
дневне новине, недељници, часописи, магазини, листови и сва друга грађа која излази у
серијама.  Ово  одељење  због  немогућности  запошљавања  нових  стручних  радника  у
Библиотеци  нарочито  је  било  погођено  недостатком  кадра  у  2017.  години,  па  је  тај
проблем решаван ангажовањем запослених на привременим или повременим пословима,
али  то  не  омогућава  континуиран  развој  фонда  Одељења,  унапређења  рада  са
корисницима, као и ангажовање на плану културног рада установе. Највећи део године у
одељењу је био ангажован књижничар Љубиша Ћирковић, који је поред издавања грађе
читаоцима у читаоници за дневну штампу Библиотеке и вођења евиденције о коришћењу,
ангажован на пословима дигитализације библиотечке грађе и аудио-видео извора, изради
плаката и позивница за програме установе, учешће у програмима, итд.

Статистика одељења у 2017.
Опис 2017. 2016.
Издатих
публикација

12.558 12.589

Услужених
корисника

3.649 3.898

Приновљених
публикација

50 (411 свески) 52 (129 свески)

Одељење је посетило укупно 3.649 корисника, од тог броја 2.829 корисника је из
групе  осталих  корисника,  684  службеника,  23  студента,  и  112  радника  у  непосредној
производњи.  Издато  је  на  коришћење  укупно  12.558  свески  и  укоричених  томова
серијских публикација, од чега 12.425 примерака дневне, недељне и месечне штампе и 133
свески часописа и укоричених новинских издања.

Скенирано и послато 5 прилога у часописима колегама из других градова у Србији 
(Народна библиотека „Стефан Првовенчани“ Краљево, Народна библиотека „Радоје 
Домановић“ Лесковац)

У 2017. години набављено је укупно 50 наслова часописа (411 свески). Од тог броја
5 наслова је набављено куповином, 6 наслова разменом, 37 насловa је добијенo као поклон
а 2 наслова су сопствено издање. За читаоницу је набављано укупно 12 наслова дневних,
недељних и месечних новина и то: 4 наслова дневне штампе (Блиц, Вечерње новости,
Данас, Политика), 8 наслова недељне или двонедељне штампе (Базар, Време, Политикин
забавник, Печат, Нин, Илустрована Политика, Чачански глас, Чачанске новине). Кориче
се и чувају 2 наслова (Политика, Нин). За Завичајно одељење је набављан лист Таковске
новине а за Дечје одељење су набављена 3 наслова часописа (Невен, Витез и Светосавско
звонце). Нови наслови су: „Митолошки зборник“ (ISSN 1450-9792), „Исток“ (ISSN 2335-
013X),  „Путеви  културе“  (ISSN 1451-3722)  и  „Бдење“ (ISSN  1451-3218).  На поклон је
добијено и 300 свески часописа „Дело“  (0011-7935).
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КЊИГОВЕЗНИЦА

Библиотека  има  посебно  књиговезачко  одељење  које  ради  у  веома  малом  и
неадекватном простору у Дому културе, али са свом потребном опремом. У Књиговезници
су  ангажована  два  стручна  књиговесца,  Милета  Станојевић  и  Александар  Пауновић,
радним  данима  у  две  смене  и  суботом.  Поред  послова  на  коричењу  књига  радници
Књиговезнице ангажовани су и као техничка подршка у реализацији изложби и других
програма Библиотеке, док је Милета Станојевић члан комисије за попис у Библиотеци и
члан Надзорног одбора установе испред запослених.

Статистика одељења:
У  2017.  години  укоричено  је  или  репарирано  746  књига  Библиотеке,  као  и

коричење 30 књига и листова по налогу трећих лица.

ЦЕНТАР ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ

Центар за дигитализацију у Градској библиотеци Чачак обавља све активности на
пољу  заштите  и  промоције  културног  наслеђа  у  дигиталном  облику,  одржавања
информационог система у Библиотеци, односно подршке запосленима и корисницима у
коришћењу нових технологија. Услед немогућности запошљавања нових радника послове
у  Центру  у  2017.  години  обављао  је  само  један  стално  запослени,  библиотекар-
информатичар  Александар  Вукајловић,  док  су  књижничар  Љубиша  Ћирковић и
библиотекар Владимир Симић део радног времена посвећивали дигитализацији  књижне,
некњижне  и  аудио-видео  грађе.  У  2017.  години  помоћ  у  пословима  дигитализације
пружили  су  и  ангажована  лица  на  јавном  раду  „У  сусрет  170-годишњници  јубилеја
Библиотеке  Чачак:  прикупљање,  селекција  и  дигитализација  документарне  грађе  1848-
2017“, који је реализован у Библиотеци од маја до септембра 2017.

Статистика Центра у 2017.
Дигитализовано у 2017: 

Укупно:  16.854,  књига  –  1.981,  новина –  12.731,  фотографије  –  142.  новинских
исечака – 2.000

Дигитализовано  је  за  потребе  Библииотекарског  друштва  Србије  архива
докумнтације за период 1947-1965 – укупно 7.200 скенираних страница.

Поред дигитализације текуће године Чачанског гласа и Чачанских новина завршена
је дигитализација доступних бројева  радничких новина Хидроградња, Цер, Литопапир,
Здравство, Ремонт, Железничар.

Објављено  укупно  у Дигиталној  библиотеци – 84.452,  ,  од  тога  у  2017.  години
4.670.

Дигитализација  видео  архиве  Културно  Уметничког  друштва  Абрашевић  -  110
DVD дискова.

У Центру је до сада архивирано 390 дискова аудио-визуелнe грађе (од чега 120 у
2017. години ) – снимци програма и разних догађаја, филмови завичајне тематике.

Центар за дигитализацију је у 2017. години завршио посао прикупљања радничких
новина – Архив, физичка лица и прикупљено је око 100 бројева а идеја је да се у 2018
години путем пројекта конкурише за средства за дигитализацију преосталих 2000-2500
странице које  се  налазе  у Народној  библиотеци Србије  и да се организује  изложба са
каталогом где би био представљен рад на дигитализацији колекција радничкох новина..
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У плану је и да се покрене процес дигитализације колекција школских листова који
се објављују на територији Моравичког округа.

Стручни рад:
Радници  Центра  одржавају  сајт  и  дигиталну  библиотеку.  Такође  учествују  у

одржавању  друштвених  мрежа,  на  које  се  постављају  фотографије  и  извештаји  са
програма а уведена је и пракса да се путем разних апликација које омогућава обавештавају
пратиоци  наших  друштвних  мрежа  о  програмима  библиотеке. Facebook Страницу
Библиотеке у 2017. години пратило је 3.700 налога (увећање за 450 у односу на 2016.
годину), док је број прегледа YouTube канала са преко 70 видео записа достигао 78.000 (у
2017. години 6.997). 

Путем  БизСМС  апликације  коју  омогућава  Телеком  Србија  обавештавају  се
корисници  Библиотеке  о  програмима  установе  (најаве  програма  путем  текстуалних
порука), а такође се несавесни корисници опомињу да врате књиге.

Радници  Центра  пружају  техничку  подршку  у  техничкој  припреми  и  поставци
изложби  које  организује  Библиотека.  Укључени  су  у  објављивање  публикација
(скернирање  грађе,  фотографисање  и  припрема  за  штампу).  Такође  се  снимају  и
фотографишу сви програми установе. 

Александар Вукајловић је у сарадњи са Светланом Петровић, секретаром установе
и  директором  израдио  план  набавки  и  учествује  у  истраживању  тржишта  за  набавку
добара и услуга а такође је и председник комисије за јавне набавке у установи (набавке
књига и штампа публикација).

Александар  Вукајловић  постављен  је  за  руководиоца  радног  тела  за  ФУК и  за
координатора израде Плана Интегритета.

У периоду мај-септембар 2017. у Центар су распоређена три лица лица на основу
Јавног  рада  запошљавања  особа  са  инвалидитетом  који  су  обављали  послове
дигитализације.

Стручно усавршавање:
-  Aкредитовани семинар „Мотивисани библиотекари покрећу свет (вештина мотивисања
библиотекара)”.  одржан  је  22.  октобра  2016.  године  у  Чачку.  Предавач  Јелена  Јовин,
библиотечки информатор и психолог Библиотеке Матице српске из Новог Сада
-  Акредитовани  семинара  „Читалачки  клубови  у  библиотеци“.   Ауторка  Јелена  Бенић,
виши библиотекар Народне библиотеке Србије, 

Објављени радови:
-  Александар Вукајловић,  Дигитализација у Градској  библиотеци Владислав Петковић
Дис, Међународна DQM конференција Управљање квалитетом и поузданошћу (20 ; 2017 ;
Пријевор), стр 453-460.

ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ

Директор Библиотеке од децембра 2015. године је др Богдан Трифуновић, виши
библиотекар, историчар и доктор наука из области студија културе. У Библиотеци ради од
2004.  године,  највише  на  пословима  дигитализације  библиотечке  грађе  и  дигиталне
заштите културног наслеђа, а у периоду 2010-2015. година вршио је и функцију заменика
директора Библиотеке. Од фебруара 2016. године председник је Библиотекарског друштва
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Cp6uje, 'lujra je Lr AyroroAHIIrBrI ruraH. {zperrop je uo Craryry ycraHoBe r{ Ar4pe6rop
uaHu$ecraquje ,,.{ucono npolehe". Bor.qau Tpu(fyuoruh je y 2017. roAr,rHH rrocrao rJraBHrr rr
o.uoBopHl,r ype.qHI4K crpyrrHor qacoluca ,,fJrac 6u6luorere" r,r qran Kouucuje 4-046 sa
un$oprvraquje r,r Aoryr\{enraqujy ?IHcruryra 3a craHrapgnsaqujy Cp6uje. Kao 4uperrop
ycraHoBe rpeAcraBJba Eu6nuorery y 3aje,{nuqrr Marr4rrHr.rx 6u6tuo"rerca Cp6uje.

flpeua Craryry ycraHoBe, ,4apexrop je o,uoBopan 3a oprauusaqnjy a pa1 y
Ez6nnorequ, yrrryuyjyhn crpyvne rocJroBe pr rporpaMe roje ycraHoBa oprauusyje r4rfi4 y
rojuua y.recrsyje.

Tororra 2017. rorI,IHe snauajuujra opraurr3arlrroHrr [oqrroBrr 6uttu cy Be3aHH 3a
vranu$ecraqnje IllranruaHa peil u ,{ucouo uponehe, Jrerrbe Kpearr.rBHe pa,{TtoH}rrle 3a ,qerly,
nporpaM levjer oxro6pa, Kao H 3a peaJlr.Barlrajy npojerara roju cy ce cnpoBo.qlrJrrl y 2017:
Krruxne uncralaquje 3a e-reHepaquje (aa roju je gupemop ypa4r{o noce6an ne6 cajr),
Orropena 6ra6nraorer<a, 54. ,{r.rcono nponehe }r Apyre. Ayrop je ueronraxo npojenara za 20lT.
roAI'IHy fpagcre 6u6lrzorere 9a.rar u Eu6nuorerapcxor ,rpyrrrrBa Cp6raje, roju cy rroApxaHr{
oA crpaHe MunucrapcrBa Kynr)pe ra unsopMr{cama, cexperapuj ara 3a (yJrrypy fpala
Eeorpa,4a, Haqraonarrre cnyx6e 3a 3anorubaBarre, Au6aca4e CA[, rar4.

,{nperrop je ucupeg u3raBatla ypeluaao r,r Koop.ur.rHr,rpao o6janruBarf,e cBr.D( rpAarf,a
Eu6nraorere y 2017. roAlIHI,I. Kao ayrop cepuje ,,Tpu6una o rpoIunoc:rra" (og 2014. ropane) u
IBI{xoB najueruhra BoAVreJb pr N4cryrarr HacraBuo je ry aru,rBHocr, oprauuayjyhv v 1pyra
rlpeAaBiilLa, Kao rlrro je o rvrogepsurra 6u6nuoreraM y jyny 2017. y cnojcrny BoAr.rreJLa r,rnu
nr,rcryraHra ) recrBoBao je y nerormro flporpaMa Era6nraorere.y 2017. ro.4I'IHI,I guperrop je HacraBr4o 14 cuoj Ha5rrruo-rrcrpaxuBarrp[ pa,!,
o6janryjyhu crpytrHe I,I Ha) IHe paAoBe ra: ucropuje 6u6nuoreKapcrBa, o.{HocHo aKryeJrHe
6ra6nrnore.rKe reopuje rr flpaKce, uely rojuua cy najsHau ajuuju:
- ,,OcHltnalDe H rlpBa ro,[uHa pa.qa {pyrurna 6n6rnrorerapa tIP Cp6w1e: Ig47-tg4y*.
Eu6nraorerap 2 (2017), crp. 9-50.
- ,,Libraries Preserving GLAM Collections: could we sustain needs and address growth at the
same time?". IFLA WLIC 2017 paper, Wroclaw, August 2017.

Tarofe je yuecrnonao Ha HeKoJrr{Ko crpyrrH[x cxyrroBa y 3eMJbr,r u r,rHocrpaHcrny (y
Eeorpagy, florcroj, Peny6maqu Cprcroj, CA{) Kao r.r3Jraraq paAoBa, ouoryhanaffi, ,o*o*
2017 . roxw*te 3arrocJreHnua y Eu6luore4a ga yuecrnyjy Ha crp) mrnM cx)moBr{Ma r,r crp5^rHo ce
ycanpuraaajy y 3eMJEr.r r{ r{HocrpaHcrBy.

luperrop ce oA aflprarra 20L7. roAraHe aKrHBHo yK.lEyrruo y npaheme pea-nusaquje flocJra
alarrarg'lje I{ peKoHcrpyrqxje HoBor o6jexra Eu6.morerce, Kao 3aKoHcKH 3acryrrHr4K
KopI4cHI'IKa o6jerra, yrecmyjyhil Ha cacralrrlr4Ma npeAcraBHr.rra r{HBecrr,rropa (fpa4a rlaura),
rasnolava paAoBa u npojerrarrara.

.{upertop je rorona 2017. rorute arrrrBuo ) recrBoBao y .uoHor[eny cBrrx axara rr
orJryKa xoje cy 6rarue sa ([yrrqzoHllcame ycraHoBe (rasuefy ocraJrrlrx flporpar'ra pa4a
ycraHoBe, I'I:neurraja o paAy 3a rlperxoAHy ro.4prHy, fhaua prrrrerprarera, ra:neurtaju ru 4lfa;,nouryjyhu [pr.r roM cBe peJreBaHrHe 3aKoHcKe o4pe46e.

![avarc, 29.03.2018. Z:seurraj ypaAr{o
4p Eor.4an TpnS Ar{peKrop



Spoj:

Aaryrtrr

I,I3BEIIITAJ O PAAY HM3OPHOT OAEOPA
T PAAC KE EI,IBJII4O TEKE'' B JIMI{C JIAB IIE TKOB I4T. AI'IC''

3A2017. roAr,rHy

y 2017. roAlrHrr oApxaHe cy ABe ceAHLIrIe Ha4sopnor oA6opa

Ipa4cxe 6u6nuoteKe,,BraAI4cJIaB flemosrh fiprc" .

Ha upnoj ceAHrrqH, roja je oApxaHa 27. $e6pyapa 2017. roAuHe,

Ha.4sopuu o46op je nperneAao $prnaHcujcKo EocJroB€Irbe ycraHoBe sa 2016.

roAr.rHy, Kao h 3aBprrrHII pa.IyH u KoHcTaToBao Aa je Suuancrjcro
rrocJroBarbe ycTaHoBe y cKJrary ca CBI{M 3aKoHCKIltM OKBr4pIIMaLr ycBojuo Ia
TAKBOT.

Ha apyroj ceAHuqll, 26. anprua 2017. roArrHe, Oa6op je uperne4ao

usneruraj o paAy u $uuancnjcxorvr rocJroBarby fpa4cre 6u6nuoreKe 3a

2016. roAI,IHy Lr Eao cnoje rro3uruBHo MPlrrrJberbe.

V r{aurcy, 30.03.2018.
,{uc"
o46opa

fpa4cra 6u6ruo'rera

t*-l itfiJi.:
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6poi:

I,I3BEruTAJ O PAAY YTIPABHOI'OAEOPA TPMCKE EI4EJII,IOTEKE
''BJIMI,ICJTAB IIETKOBITh TI4C'' 3A zvfi. TOAI,IHY

y 2017. ro4rHlr Yupannu o46op o4pxao je uer cacraHaKa na rcojnnaa cy
piBMarpaHrr aKTyeJrHr{ upo6nenrua o pary ycraHoBe vr AoHolrreue o,4rryKe }I3
HaAJrexHocrrr oBor opraHa. Ha ceAruaqaMa Ol6opa pa3Marpimo je yrynHo ro 24 raqrce

AHeBHOT Pela.
flpna ceAHr{rla o4pxana j e 25. jauyapa2}l7. roAuue na rojoj je 4onera otrrryKa o

ycnajarry raenemraja o rroflLrcy Suuancujcre ra neSunancrajcre rIMoB[IHe ca cralbeM Ha

Aan 31.12.2016. Ha oroj ceAHr{rlrlr AOHera je o4nyra o craBrbarby BaH cHare flpoqparvra
p4a fpa4cxe 6u6rurorexe "Bnagacrae llemoauh [r.rc" AoHer Ha ceAHTIIILI 1.12.2016.
roArrHe. Oa6op je na uproj ce,qHrrrlr4 AoHeo oAJryKy o ycnajarry SnnancujcKor rrlaHa II
ouryKy o ycrajarry flporpalaapa4aEu6ruaoteKe 3a 2017. roArlrry.

Ha apyroj ceAHlrrlu, r<oja je oApxaHa 27. $elpyapa 2017. roro{He, Oa6op je
AoHeo oArryKy o ycrajarry 3aBprxHor paqyHa fpa4cre 6n6nuotere "Bra.4ucrae
flerr<oeuh [rac" sa2016. roAlrHy.

Tpeha ceAr{r.rrla O46opa oApxaua je 26. rruprura 2017. roAlme na rcojoj je gonera
o,4rryKa o npnoj rr3MeHr4 I,r AorryHr{ @uuauczjcKor rrJrarra sa 2017. roAulry. Ha onoj
ceAHurlu Oa6op je yceojuo r.r3Bemraj o pa4y ra (punancujcxorvr rocJroBarry ycraHoBe 3a

2016. roAalry I{ AoHeo oeryKy o u3MHaMa r.r AorryHaMa Craryra fpa4crce 6u6rulorere
"Bra4lrcran flerxonprh ,{uc". Oa6op je Ha rpehoj ceAH}rqr AoHeo Lr oAnyKy o
I,rMeHoBarby Eurane Parawah 3a 3aMeHr4Ka Ar{peKTopa Eu6ru4orere.

Oa6op je goneo oAnyKy o gpyroj ,r3MeHrr r.r Aorrynr{ @uHaucujcKor rurana 3a
2017. roArruy Ha qerpBproj cegruqn xoja je oApxaHa 25. vLajaz}l7. roAlrHe.

fleta ceAHrIIIa Ynparuor o46opa oApxaHa je 2. orro6pa20l7. roArrHe. Og6op je
ua oaoj ceAHTIIIId AoHeo oAnyKy o ra3MeHaMa r,r Aorrynaua @unancrajcror rrJru[ra 3a
2017 . roArrHy, Kao rr oAJIyKy o AoHoruerry flnaua jaenux na6anxra fpa4crce 6ra6nuorerce
za 2017. roArrr{y. Ha onoj ceAHIIu AoHera je u o4ryra o u3MeHrr oAJryKe o penusujn
KrruxHor $ou4a (6p. 1082. oA 1 .12.2016. ro4ane).

Cre opryre Ynpannor o46opa cy 6naroBpeMeHo pearrr3oBaHe.

V 9aury, 30.03.2018.

fpagcra 6ra6mlorera
"Bna4Nc.llae ilerrcoeuh,{uc"

flpe4ce4rmr Yupannor og6opa
Pa4rraula Py6arconnh
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