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ПРОГРАМ РАДА ЗА 2020. ГОДИНУ

Шамац, септембар 2019. године

На основу члана 60. а у вези са члановима 11, 54, и 56. Закона о библиотечкој
дjелатности (,,Службени гласник Републике Српске“, број 44/16) и члана 20. Статута
ЈУ Народне библиотеке Шамац, Управни одбор ЈУ Народне библиотеке Шамац доноси:

ПРОГРАМ

РАДА

НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ШАМАЦ
ЗА 2020. ГОДИНУ

Народна библиотека Шамац као јавна установа има функцију образовања,
информисања и задовољавања културних потреба становништва, те развој и
унапређење библиотечке дjелатности у свим типовима библиотека на подручју
општине Шамац.
Основна дјелатност Народне библиотеке Шамац утврђена је Законом о
библиотечко-информационој дјелатности, Законом о јавним службама и Законом о
заштити културних добара.
Библиотечко-информациона дјелатност, као дјелатност од општег интереса за
Републику Српску, подразумијева слободан приступ грађана информацијама, знањима и
идејама садржаним у библиотечкој грађи, као и право на остваривање индивидуалних и
интелектуалних слобода, у чему им својим услугама помажу библиотеке и библиотечкоинформациони центри.
Један од основних циљева Библиотеке је подстицање читања, читалачких
вјештина, те да се развија креативност (посебно код дјеце), и љубав ка књизи. Стога
простор Библиотеке у наредном периоду треба осавременити, учинити функционалнијим,
естетски привлачним и економичним, како би се корисници наших услуга осјећали што
пријатније у просторијама Библиотеке; то су само неки од начина на основу којих
Библиотека расте, а са њом расту и њени корисници у виду интелектуалног, културног и
духовног развоја.
Као и протеклих година, Програм и план рада за 2020. годину подразумијева
сарадњу Библиотеке са библиотекама на подручју Општине и Републике, образовним и
предшколским установама, као и са другим установама културе. Реализација планираних
активности зависиће од новчаних средстава одобрених
од Републичког и
Општинског буџета. Поред тога, Библиотека наставља своју мисију прикупљања, обраде,
чувања и давања на коришћење књига и остале библиотечке грађе, што је наш примарни
задатак. Ставља се фокус на подизање квалитета услуге, повећање броја читалаца,
промовисање, те што бољу и квалитетнију сарадњу на линији књижничар – корисник.
Књижни фонд ЈУ Народна библиотека Шамац тренутно броји 21 755 монографских
публикација, што је за 755 публикација више у односу на септембар 2018. године, кад је
тај број износио 21 000. У току је и обрада монографских публикација које је Библиотека
добила на поклон.

Потреба за набавком нових наслова је константно присутна, те је свака књига
добродошла у богаћењу наше мале ризнице. Током 2020. године планирамо да повећамо
књижни фонд за минимално 300 наслова, посебно на пољу лектире. Наставни план и
програм у школама се мијења из године у годину, те се и листа са лектирама мијења – оно
на што посебно настојимо да обратимо пажњу јесте набавка тих нових наслова, како би
нас самим тим и ученици чешће посјећивали.
Како бисмо повећали број читалаца, водимо се политиком да набавка квалитетног
библиотечког садржаја (књига, сликовница, серијских публикација, некњижне грађе), те
ефикасна обрада, класификација и презентација исте може да допринесе и оствари
поменути циљ. Резултати су показали да је свака нова набавка књига забиљежила раст
корисника на оба одјељења; радници Библиотеке помно прате новитете на домаћој и
свјетској књижевној сцени, ослушкују потребе корисника Библиотеке, те пажљиво бирају
литературу коју читаоци воле и желе да читају. Тако је, примјера ради, набавка појединих
наслова дјечије лектире повећала број уписа на дјечијем одјељењу за 50 нових корисника,
јер исти још увијек нису доступни у појединим школским библиотекама.
Један од основних планова и активности у 2020. години подразумијева и посјету
ученика основне и средње школе Библиотеци, како бисмо пробудили интерес за књигу.
Реализација истог се одвија на почетку сваке нове школске године, што је један користан
вид упознавања ученика са књижним фондом Библиотеке, начином на који су књиге
смјештене у полице, како се издају, и колико времена је дозвољено да се исте задрже.
Поред тога, радници Библиотеке су ту и за матуранте и студенте, те се труде да им понуде
што квалитетнију помоћ при одабиру стручне литературе за писање матурских или
дипломских радова. Што се издавања књига тиче, сваки наш корисник има право да
задржи књигу у периоду од 15 до 30 дана, у зависности од тога да ли се ради о лектири
(рок 15 дана), или некој другој литератури (рок до 30 дана). Међутим, појединци су и даље
неодговорни према књизи, самим тим и установи, те исту не враћају на вријеме; стога
настојимо да их редовно обавијестимо о њиховим дужностима и обавезама када је у
питању посуђени материјал.
Протеклих година смо бесплатним уписом награђивали наше највјерније и
најистакнутије чланове, као и велике пријатеље Библиотеке који нам дуги низ година
несебично пружају подршку – ову традицију настављамо и у наредном периоду.
Библиотека јесте и увијек треба да буде мјесто за све, стога су наша врата отворена
за свакога ко воли и жели да чита. На наше велико задовољство, број читалаца постепено
расте из године у годину. Поред школа, настојимо да сарађујемо и са другим
библиотекама, те да упознамо и ученике и родитеље са радом Библиотеке. Пред нашим
читаоцима се налази један широк и разноврстан спектар књижевних дјела, гдје свако може
да пронађе понешто за свој укус. Запослени у Библиотеци се максимално труде да изађу у
сусрет сваком читаоцу, и стоје им на располагању сваки радни дан од 8 до 15 часова, као и
суботом од 9 до 13 часова.
Што се тиче уписа у Библиотеку, исти је за ученике првог разреда основне школе
бесплатан, те смо током 2019. године, у договору са наставницима и директором школе,
организовали посјету првачића Библиотеци, те их бесплатно уписали под слоганом ,,Буди
и ти наш нај ђак првак“. Поред бесплатног уписа, ученике смо наградили и симболичним
поклонима. Стога и у 2020. години планирамо да бесплатно упишемо и наградимо
првачиће, те их упознамо са многим лијепим књигама које су смјештене на полицама
Библиотеке.
Политика бесплатног уписа у Библиотеку се односи и на дјецу погинулих бораца;
упис за ученике од другог до деветог разреда основне школе је 5 конвертибилних марака,
као и за пензионере, док је упис за ученике средње школе и остале одрасле кориснике 10
конвертибилних марака. Упис за све кориснике важи годину дана од дана уписа.

Током 2020. године планиран је (минимално) упис нових стотину чланова на оба
одјељења. У Библиотеци постоје два одјељења – одјељење за одрасле и дјечије одјељење.
Одјељење за одрасле је најфреквентније одјељење у Библиотеци, јер као и сваке године,
ово одјељење има обиман рад са корисницима, што подразумијева учлањење у
Библиотеку, давање стручне помоћи око избора књига, попуњавање фонда, смјештај
књижне грађе, давање стручних информација и бројне друге активности, а све у интересу
наших корисника. Комплетан књижни фонд одјељења за одрасле увијек је на располагању
корисницима, што захтијева свакодневне послове контроле и сређивања књига на
полицама. Радници Библиотеке се максимално труде да изађу у сусрет и понуде стручну
помоћ својим корисницима при одабиру литературе.
Што се тиче дјечијег одјељења, кориснике истог можемо сврстати у више
категорија, у зависности од узраста. Наши корисници (на дјечијем одјељењу) су дјеца
предшколског узраста, те ученици нижих и виших разреда основне школе.
Оно са чиме настављамо и у 2020. години јесте организовање посјета малишана
предшколског узраста, како би се чим прије развио интерес и жеља за читањем, јер је
подстицање читања један заједнички задатак библиотека, вртића, школа и породице.
Планирају се посјете у прољећном и љетном периоду, односно на почетку нове школске
године, јер су услови гријања јако лоши током зимског периода, и самим тим исти није
погодан за посјете малишана. Стога при набавци књига мислимо и о њима, те пажљиво
бирамо сликовнице које ће да, надамо се, пробуде интересовање код малишана, и створе
једну трајну навику током њиховог живота.
С обзиром на то да свака библиотека представља центар знања, културе и забаве,
мјесто гдје се може пронаћи свака жељена информација, приче из цијелог свијета – наш
циљ је, између осталог, да пробудимо свијест наших грађана, и на тај начин међусобно
градимо културне мостове, с циљем да заједно растемо и напредујемо. ЈУ Народна
библиотека Шамац ће се, у складу са својом мисијом и визијом, као и временом и
могућностима, и у наредној 2020. години, водити вриједностима којима свака библиотека
треба да се води, а то су: промовисање писмености, читања и (доживотног) учења,
узајамно повјерење и поштовање, орјентисаност ка кориснику, те међусобна комуникација
и активно учешће корисника библиотечких услуга у раду и развоју Библиотеке.
Остварење поменутих циљева није нимало лак задатак, али смо сигурни да ће уз
обострани труд и вољу постепено доћи до реализације истог. Један од циљева је да се
подигне културна свијест, посебно у данашње вријеме када интерес за књигу биљежи пад
у односу на раније године, и када су људи изложени стресу и проблемима, како бисмо на
тај начин изградили и ојачали једно нераскидиво пријатељство. Константан и упоран рад
на популаризацији књиге и читања је наша дужност, трајан библиотечки задатак.
Планирају се одређене активности попут организовања књижевно – ликовне
радионице, која је намијењена дјеци четвртог разреда основне школе, а на којој би се
читала краћа дјела на основу чијих тема дјеца треба да цртају/насликају радове. Ова
активност би се одржала у складу са договором са школом и наставницима, а Библиотека
ће најкреативније радове свакако и наградити и изложити.
Поред тога, Библиотека планира да обиљежи 2. април, а то је Свјетски дан дјечије
књиге, поводом којег ће бити изложени неки од најпопуларнијих наслова дјечије
књижевности, панои са издвојеним цитатима, илустрацијама и слично.
Као што је то био случај претходних година, и у 2020. години ћемо наградити
бесплатним уписом првих 5 дама поводом 8. марта.
У плану је израда флајера, букмаркера, календара и слично, у виду рекламног
материјала, којима бисмо обрадовали наше читаоце, и на такав начин покушали да
привучемо нове.

Чињеница је да се у данашње вријеме интерес за књигу губи из дана у дан, за шта
се највећа одговорност може приписати претјераној употреби друштвених мрежа
(интернета, у генералном смислу), доступности информацијама помоћу само једног клика,
али и животним проблемима и стресу којима смо изложени сваки дан. Много људи је
напустило општину Шамац, међу тим бројним људима су и наши читаоци. Стога је
прилично тешко, али ћемо настојати да уложимо озбиљне напоре у смислу промовисања и
активности Библиотеке. Стога су и поменуте активности само један у низу покушаја да
покушамо да вратимо књигама њихов првобитни сјај и утицај на живот човјека.
Библиотека Шамац је активна на друштвеној мрежи ,,Фејсбук“ (страница под
називом „ЈУ Народна библиотека Шамац“), гдје редовно објављујемо интересантне
књижевне наслове, шта је то ново у нашој Библиотеци, препоруку дана, и слично. Самим
тим смо примијетили један позитиван помак у промовисању Библиотеке, те је страница
изазвала позитивне реакције међу нашим читаоцима. Поред поменуте странице,
Библиотека сарађује са локалним медијима, путем којих грађани такође могу да се
информишу о дешавањима у нашим просторијама.
Простор Библиотеке треба опремити новим 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.
Библиотека је 2007. године кренула са аутоматизованом обрадом библиотечке
грађе у програму „Публико 2004“, и на тим пословима ће наставити да ради и у 2020.
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 аутоматизацији библиотеке стручну помоћ пружа Народна матична библиотека у
Добоју, која је и аутор програма „Публико 2004“. Матична библиотека редовно прати и
контролише рад Народне библиотеке Шамац, те досад није било никаквих примједби
озбиљнијег тона на пословање Библиотеке. Чланови из стручног надзора матичне
библиотеке долазе у посјету неколико пута годишње, и несебично нам пружају стручну
помоћ уколико се јави потреба за истом. У 2020. години настављамо заједничку сарадњу,
као и 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 поменутом 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.
У току је обрада књига Завичајне збирке, те Старе и ријетке књиге које смо добили на
поклон од Народне и универзитетске библиотеке из Бањалуке; укупно су обрађене,
инвентарисане и сложене у полице 252 књиге. Књиге које припадају Завичајној, те збирци
Старе и ријетке књиге се не издају, али представљају једну праву драгоцјеност за
библиотеку која их посједује. Библиотека наставља и са обрадом и инвентарисањем
серијских и монографских публикација.
Оно што се већ годинама доводи у питање јесу дотрајалост комплетног објекта и
неповољни услови, што се доста негативно одражава на библиотечко пословање. Влага је
још увијек присутна, а зидови су на многим мјестима напукли и мокри. Канцеларијска
опрема је такође стара и дотрајала, те имамо намјеру да се иста постепено обнови, у
складу са финансијским могућностима. Услови за гријање су јако лоши, књижни фонд се
уопште не загријава, док се раднице Библиотеке грију у канцеларији помоћу једне
гријалице. До сад нису издвојена нека значајнија средства како би се простор Библиотеке
коначно и комплетно загријао. Инсталације су такође старе и дотрајале, на неколико
мијеста је напукао и плафон; све три раднице Библиотеке су смјештене у једну просторију

гдје се врши стручна обрада књига, рачуноводствени послови, циркулација и пријем
читалаца, као и пријем службених странки код директора. Ни један од ових услова не
испуњава критеријуме који су прописани законом о библиотечко-информационој
дјелатности (,,Службени гласник Републике Српске“, број 44/16). Стога се надамо да
ћемо, уз моралну и финансијску подршку Општине и Републике, пронаћи адекватно
рјешење по питању смјештаја и опремања Народне библиотеке Шамац.
Што се тиче активности Управног одбора, састанци истих ће се одржавати по
потреби, гдје ће се дискутовати о актуелностима, проблемима, напретку, и свему ономе о
чему чланови истог треба да буду упућени.
Као и претходних година, радници Библиотеке планирају и у 2020. години да
посјете Сајам књиге у Београду, гдје се такође упознају са најновијим и најпопуларнијим
насловима са домаће и свјетске књижевне сцене.
Уз Програм рада за 2020. годину прилаже се и финансијски план, као и
образложење истог.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ШАМАЦ
ЗА 2020. ГОДИНУ
Број потрошачке јединице: 0040

ОПИС

411200

Буџет 2020.

412200

Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих
личних примања запослених
Расходи по основу утрошка енергије

412200

Расходи за комуналне услуге

412200

Расходи за комуникационе услуге

412300

Расходи за режијски материјал

800

412500

Расходи за текуће одржавање

600

412600

Расходи по основу утрошка горива

600

412700

Расходи за стручне услуге

500

412900

Остали непоменути расходи

3.500

511300

Издаци за набавку опреме

6.500

У к у п н о:

500
2.500
600
1.300

17.400

Образложење уз финансијски план:

План буџетске потрошње ЈУ Народна библиотека Шамац за 2020. годину подразумијева
распоред средстава у износу од 17.400 КМ по одређеним ставкама, при чему се напомиње
да овај буџет не подразумијева и исплату плата (исте исплаћује Министарство, односно,
Република).
На ставки 411200 - расходи за накнаде за превоз на посао и са посла за 2020.
годину нисмо планирали ништа, јер су радници Библиотеке, Нади Писаревић која путује
из Писара, укинути путни трошкови. Из тог разлога смо планирали средства у износу од
500 КМ на ставки 411200 - расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних
примања запослених.
На ставки 412200 - расходи по основу утрошка енергије планирана су средства у
износу од 2 500 КМ, што је за 500 КМ више у односу на претходну годину због
поскупљења електричне енергије.
На ставки 412600 – расходи по основу путовања и смјештаја нисмо планирали
ништа, али смо средства у износу од 600 КМ планирали на ставки 412600 – расходи по
основу утрошка горива, јер имамо потребу за одласцима на сајмове књиге, те набавку
књига у другим градовима.
На ставки 412900 - остали непоменути расходи планирана су средства у износу од
3 500 КМ

у сврху плаћања уговора о дјелу за обављање рачуноводствено-

административних послова. Исте за Библиотеку тренутно обавља Драгица Стефановић,
али уколико би у наредном периоду дошло до одређених промјена, и вођење поменутих
послова преузме Агенција или неко друго стручно лице, самим тим се јавља потреба за
већим износом новчаних средстава у 2020. години на наведеној ставки.
На ставки 511300 - издаци за набавку опреме планирана су средстава од 6 500
КМ у сврху куповине што већег броја наслова, посебно стручне литературе и дјечије
лектире. Такође, планиране су и књижевне вечери/промоције/изложбе тако да ће се, по
потреби, одређен број новчаних средстава издвојити и за плаћање поменутих догађаја, као
и за обнову канцеларијске опреме, и куповину полица за књиге.
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Предсједник Управног одбора
Велемир Панић

