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члана 60. а у вези са члановима

11, 54, и 56. Закона

о библиотечкој

дjелатности (Службени гласник Републике Српске, број 44/16) и члана 25. Статута
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Основна дјелатност Народне библиотеке Шамац утврђена је Законом о
библиотечкој

дјелатности,

Законом о

јавним

службама

и

Законом

о

заштити

културних добара.
Библиотека као јавна установа има функцију образовања, информисања и
задовољавања културних потреба становништва, те развој и унапређење библиотечке
дjелатности у свим типовима библиотека у општини Шамац.
Програм рада за 2017. годину подразумијева чињеницу да се обезбиједе што
бољи услови за рад у оквиру основне дјелатности Библиотеке, а реализација
планираних активности зависиће од новчаних средстава одобрених од Републичког
и

Општинског

буџета. Поред тога, Библиотека наставља свој рад на уклањању

посљедица изазваних мајском поплавом 2014. године, у виду прикупљања и богаћења
књижног фонда који је претрпио велики губитак у мају 2014. године.
Народна библиотека Шамац ће књижни фонд, који је скоро преполовљен у
поплави, и даље попуњавати куповином и поклоном. Куповина ће зависити од

средстава која се за ту сврху обезбиједе од Републичког и Општинског буџета, а
набављаће се према жељама и потребама корисника библиотечких услуга. У доле
наведеној табели може се видјети колико монографских публикација по УДК групи
недостаје:

Група

Број

УДК

Опис групе УДК

потребних
књига

Општа. Наука и знање. Организација. Информације.
0

Опште основе науке и културе. Библиотекарство.

30

Филозофија. Психологија. Метафизика.
1

Логика. Естетика.

30

2

Религија. Теологија. Митологија.

20

Друштвене науке. Закони. Управа. Социјологија.
3

Политика.Право.Војна наука. Образовање.

50

Трговина. Саобраћај.
Математика и природне науке. Астрономија.
5

Геодезија.Физика.Хемија.Геологија.Ботаника.Зоологија.

30

Примењене науке. Медицина. Технологија. Хигијена.
6

Фармација. Техника. Пољопривреда. Шумарство.

30

Сточарство.
Уметност. Рекреација. Разонода. Спорт. Урбанизам.
7

Архитектура. Сликарство. Музика.

30

Језици. Лингвистика. Књижевност. Филологија.
8

Страна и домаћа књижевност.

400

Географија. Биографије. Историја. Истраживања.
9

Путописи.

100

Поред наведене спецификације монографских публикација, потребно је набавити и
нове наслове серијских публикација (часописе из књижевности, библиотекарства,
социологије, екологије, историје, медицине и других области).
На основу анализа културних потреба и жеља становништва Општине и постојећих
евиденција дезидерата (потреба чланова Библиотеке), приликом набавке библиотечке
грађе у 2017. години приоритет треба дати књигама из области књижевности, историје и
школској лектири.
Информативно позајмна служба на одјељењу за одрасле читаоце и на одјељењу за
читаоце до четрнаест година планира повећати број корисника, као и издатих књига. Циљ
је да у овој години сваки читалац у просјеку прочита 12 књига.

Простор Библиотеке треба опремити полицама за смјештај енциклопедија,
лексикона, рјечника и приручника, те рачунарима који би имали инсталисане потребне
програме и интернет, како би се корисницима омогућило лакше проналажење
информација и претраживање библиотечког фонда.

У Народној библиотеци Шамац одјељење за обраду библиотечке грађе не постоји
због недостатка стручног кадра задњих петнаест година. Било би неопходно запослити
једног радника са ВСС и једног са ВШС који би радили на пословима обраде књижне
грађе и формирању стручног каталога. Имајући у виду чињеницу да свака јавна установа
има свог правника, потреба за истим већ дуго постоји и када је Библиотека у питању;
дакле, пријеко нам је потребно правно лице које би по потреби обављало правне послове у
Библиотеци.

Библиотека је 2007. године кренула са аутоматизованом обрадом библиотечке
грађе у програму „Публико 2004“, и на тим пословима ће наставити да ради и у 2017.
години. Комплетан књижни фонд je инвентарисан и стручно обрађен на основу усвојених
међународних стандарда, правилника, приручника и стручних упутстава који омогућавају
јединствен начин обраде библиотечке грађе (правила о евиденцији-инвентарисању
библиотечке грађе, међународни стандарди за библиографски опис ИСБД, правила

Универзалне децималне класификације – УДК, итд.) и универзалну доступност
публикацијама.

У 2017. години паралелно ће се обављати и неопходна ревизија књижног фонда
(који је у поплави претрпио огромну штету) и реинвентарисање како би се утврдио тачан
број књижних јединица. У аутоматизацији библиотеке стручну помоћ пружа Народна
матична библиотека у Добоју, која је и аутор програма „Публико 2004“. Наставиће се са
стручним смијештањем књига на полицама по УДК систему, који у библиотекама са
слободним приступом фонду, доводи читаоца у директну везу са публикацијом.

Библиотека

је

захваљујући

програму

„Публико

2004“

такође

извршила

евидентирање корисника библиотечких услуга на дјечијем и одјељењу за одрасле читаоце,
а од 2014. године посједује и аутоматизовану циркулацију (изнајмљивање) књижне грађе.

Примјеном програма „Публико 2004“ у школским библиотекама, у којем већ
обрађују и инвентаришу монографске публикације школе у Обудовцу, Слатини, Црквини
и Шамцу, објединиће се и повезати књижни фонд свих библиотека.

Библиотека ће овим програмом омогућити својим корисницима лакше и
сврсисходније коришћење библиотечке грађе. Међубиблиотечком позајмицом настојаће
се обезбиједити она грађа коју Библиотека не посједује. Дјечије одјељење уложиће напоре
како би се код дјеце предшколског и школског узраста развили интерес и жеља за
читањем.

Библиотека је у процесу обраде књига Завичајне збирке и наставља са
инвентарисањем серијских публикација.

Неопходно је просторно проширити Библиотеку, и свакако обезбиједити боље
загријавање просторија, јер су радни услови на ниским температурама заиста тешки и
неповољни.

Основни план активности Библиотеке у 2017. години је следећи:
-

Санирати још увијек присутне посљедице поплаве

-

Набавка нових наслова

-

Наставити аутоматску обраду, ревизију и реинвентарисање књижне грађе

-

Кадровски ојачати установу (један библиотекар, један књижничар, по могућности
и један правник)

-

Извршити рестаурацију књижног фонда

-

Обезбиједити простор за дјечије одјељење и читаоницу

-

Обезбиједити материјалне трошкове из буџета Општине и Републике за 2017.
годину

-

Обезбиједити средства за посјету радника Библиотеке Сајму књига у Бањалуци и
Београду, те за стручно усавршавање.

УПРАВНИ ОДБОР ЈЕ ДОНИО ПЛАН РАДА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ШАМАЦ ЗА
2017. годину.
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