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1. ДЈЕЛАТНОСТ
Библиотечком дjелатношћу, сматра се систематско прикупљање, стручно
обрађивање, чување и давање на коришћење библиотечке грађе, као и прикупљање
информација о тој грађи.
Библиотека је неопходна за развој образовања, науке и културе и покретач је
свеукупног развоја слободног, демократског грађанског друштва.
Примарна улога библиотеке је да прикупља, истражује, чува и даје на коришћење
библиотечку грађу и да пружа приступ корисника информацијама.
Библиотечка грађа обухвата: књиге, брошуре, часописе, новине, сепарате,
магистарске радове, докторске дисертације, рукописе, каталоге, проспекте, плакате,
штампане летке, картографске публикације, стандарде, патенте, музичка дјела. Као и
репродукције ликовних дјела, разгледнице, календаре, фотографије, микрофилмове,
дијамикрокартице, грамофонске плоче, тонске касете, видео-касете, магнетофонске и
магнетне траке, електронске публикације и другу грађу намењену библиотечкој
делатности.

2. ПРАВНИ СТАТУС И ВЛАСНИЧКА СТРУКТУРА
Јавна установа Народна библиотека Градишка
Власничка структура установе је приказана у следећој табели
Табела 1. Власничка структура

Опис

Град Градишка
Министарство просвјете и
културе РС
УКУПНО:

% учешће у
укупном
капиталу

Вриједност капитала

95%

457404,00 КМ

5%

22475,00 КМ

100 %

479879,00КМ

Број акција

3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА И МЕНАЏМЕНТ
Радом библиотеке непосредно руководи директор.
Народна библиотека Градишка ради пo принципу одјељења :
1. Позајмно одјељење за одрасле - један извршилац, виши књижничар
2. Дјечије одјељење - један извршилац, библиотекар
3. Читаоничко( стручно) одјељење - један извршилац, виши књижничар
4. Завичајно одјељење – један извршилац, библиотекар
5. Mатично одјељење – један извршилац, библиотекар
6. Депозит и дигитализација- један извршилац,библиотекар
7. Одјељење за опште и рачуноводствене послове, један извршилац, дипл.
Економиста и
8. Хигијеничар – један извршилац.
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Током године, по Уговору о дјелу ангажују се радници према потребама установе

4. БРОЈ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ
Укупно је запослено 9 (девет) радника и све су жене.
Табела 2. Квалификациона структура запослених
Р.бр.

Квалификациона структура

Структура запослених
према полу
Мушких
Женских

1. ВСС
2. ВШС
3. ССС
4. НК
УКУПНО:

6
2
0
1
9

5. ОБИМ УСЛУГА
Поред набавке, обраде, чувања, заштите и издавања на кориштење библиотечке
грађе, радили смо на популаризацији и презентацији исте. Водили смо свакодневне
статистичке евиденције о грађи и корисницима. Све библиотечке инвентарне јединице
су ажурно каталошки обрађене у Winsis програму који има 29 база (за сваку врсту
библиотечке грађе).
У 2018. години је учлањено 886 чланова библиотеке и од тога смо путем наплате
чланарине остварили добит од 3805.00 KM.
Књижни фонд смо обогатили са 2344 библиотечке инвентарне јединице: 253 куповином, 2077 - поклоном, 14 - обавезним примјерком и све су ажурно каталошки
обрађене.
Организовали смо 63 манифестације приликом којих је нашу библиотеку током
2018. године посјетило преко 1000,00 људи. Биле су то: књижевне вечери (8),
промоције (3), изложбе (6), предавања (4), радионице (32), остало (10). Обиљежили смо
све значајне датуме пригодним програмом, брошурама, плакатима и позивницама и
спровели два литерарна конкурса.
Формирали смо и резервни фонд књижне грађе (због недостатка простора) од 3155
инвентарних јединица.
Дигитализовали смо укупно 3135 листова (страница).
У току 2018. године на кориштење смо издали 18513 књига.
Током 2018. године организовано је укупно 63 културна садржаја који су имали за
циљ популаризацију књиге и осталих библиотечких услуга. Дио програмских активности
организован је у сарадњи са другим локалним и републичким установама и
библиотекама у окружењу.
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Неке од њих су:

5.1 Јануар
- Отварање изложбе „Судбоносни пут књиге“ поводом обиљежавања Светог Саве.
Књиге су поклон владике пакрачко - славонског господина Јована. Све књиге су
припадале загребачким градским библиотекама, али су због ћириличног писма и
тематике издвојене из фондова .
- Подјела признања за најбоље читаоце.

5.2. Фебруар
- Обиљежавање Међународног дана матерњег језика у сарадњи са библиотечком
секцијом ученика ЈУ ОШ „ Васа Чубриловић“ из Градишке.
- Обиљежавање Дана даривања књига – књиге смо поклонили библиотеци Средње
стручне и техничке школе из Градишке.
- Гост у библиотеци је био Вања Елез, са темом „У посјети библијским мјестима“.

5.3. Март
- У сусрет Свјетском дану поезије угостили смо пјесникињу Драгојлу Поповић из
Лакташа.
- Одржали смо радионицу „Буђење прољећа“ – рецитовало се о прољећу и писале
пјесме прољећу. Учесници: Дневни центар „Гнијездо“ и библиотечка секција „Љубитељи
лијепе ријечи“ ученика ЈУ ОШ „ Васа Чубриловић“ из Градишке.

5.4. Април
- Међународни дан књиге за дјецу - дружили смо се са ученицима основних школа.
- Приређена је промоција кљиге „Комплекс госпође Бовари“, аутор: Александра
Мариловић.
- Обиљежавање Дана општине. Вече сјећања на страдања на Козари. Изложба књига.
Учеснци: Душко Певуља,проф., Радана Станишљевић, проф. и пјесник Боро
Капетановић.
- Изложба фотографија „Са књигом у руци“ поводом Међународног дана књиге и Дана
општине Градишка.

5.5. Мај
- Промоција књиге „Упознај своје зидове“ Михајла Орловић.
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- Промоција легата завичајног писца Панте Стевић.
- Одржана је традиционална манифестација Литерарни сусрет „Прољеће у мом крају“,
у сарадњи са свим основним школама са подручја општине Градишка.

5.6. Јуни
- У оквиру манифестације „Градишко љето“ угостили смо књижевницу и новинарку
Весну Дедић из Београда.
- Почетак рада дјечије радионице „Шареница“ чији се чланови састају једном седмично
у нашој библиотеци.
- Посјета дјеце са Косова - „Спојимо дјецу Косова и Метохије и Републике Српске“.
- Књижевно вече „Укрштај прозе и поезије: Жељка Аврић и Лаура Барна из
Београдa и директорица ЈУ Народна библиотека „Веселин Маслеша“ из Лакташа
Дијана Трубајић.
Током љетног распуста, традиционално већ годинама, радимо размјену уџбеника за
ученике основних школа. Са потребним уџбеницима снабдијели смо 130 ученика.

5.7. Август
- У оквиру манифестације „Градишко љето“ обиљежили смо 113 година постојања
Читаонице, под називом „Од читаонице до библиотеке“.

5.8. Септембар
- Обиљежавање Међународног дана писмености пригодним програмом чланова
наше дјечије радионице „Шареница“.
- Међународни дан писмености обиљежили смо и у сарадњи са Министарством
просвјете и културе РС , ЈУ Културни центар Градишка и Градском кафаном“
Сладојевић“.
- Присуство на отварању Међународног сајма књига у Бања Луци.
- Европски дан језика - пано су израдили чланови радионице „Шареница“.

5.9. Октобар
- Традиционално обиљежавање Дјечије недеље. Обилазак подручних школа наше
општине, пригодне радионице и подјела књига школским библиотекама. Обрадовали
смо малишане у 4 предшколске установе.
- Традиционално обиљежавање Дјечије недеље. Нашу библиотеку су посјетили
малишани из више предшколских установа.
- Поводом Дана библиотекара посјетили смо ОШ у Укрини, општина Челинац, и том
приликом школској библиотеци поклонили 250 књига.
- „Сузе Козаре“ – завршна манифестација пјесничког конкурса у реализацији ЈУНБГ и
Удружења спрпских књижевника Словеније.
- Промоција књиге „Крсне славе и здравице Срба Доњовакуфљана-Србобранаца“
аутора Гојка Нинковић
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5.10. Новембар
- Обиљежавање годишњице рођења Вука Стефановић Караџић. Изложба књига.
- Изложба књига њемачких аутора које су поклон Њемачке амбасаде у БиХ.
Поклоњене књиге су резултат реализације пројекта који је реализован у сарадњи са
Њемачком амбасадом, а с циљем ширења њемачке културе.
- Свјетски дан дјеце – посјета библиотеци ОШ „Васо Чубриловић“ и поклон књиге за
школску библиотеку.
- Промоција романа „Гвоздене груди, аутор Мика Влацевић Владисављевић.
- Подршка младој завичајној пјесникињи - Промоција збирке пјесама „Маглене
вибрације“, ауторке Тее Гутић из Градишке.

5.11. Децембар
- Ресторан „Ђердан“ из Градишке спровео је акцију „ЈЕДНА КЊИГА – ЈЕДАН ГОСТ ЈЕДАН ДЕСЕРТ“. Све прикупљене књиге поклоњене су нашој библиотеци.
- Обиљежавање међународног дана особа са инвалидитетом, „Положај инвалида у
локалној заједници“. Подјела увјерења полазницима „Семинар знаковног језика за
запослене у јавним институцијама“ (Два библиотекарска радника су успјешно
савладала почетни ниво познавања знаковног језика).
- Обиљежавање Међународног дана волонтера у сарадњи са ОО „Црвени крст“ и НВО
„Мост“ – подјела чланских карата волонтерима и поклон књиге за библиотеку на
отвореном.
- Специјална библиотека за слијепа и слабовидна лица РС представила је нове
наслове из едиције „Отргнути из заборава“ и „Један писац-једна књига“, гост и аутор
била је Жана Вукосављевић. Овом промоцијом настављена је и традиционална
сарадња са том републичком установом.
- Посјета Вере Вујчић, потомка породице Чубриловић и поклон књига нашој библиотеци
које су додатак легату „Вида-Копривица Чубриловић“ који посједује наша библиотека.
- Промоција романа „ На вјетрометини“ аутора Радована Митраковић из Српца.

5.12. Активности у оквиру манифестације „ Градишка зима“
- Вече бајки – У сусрет Светом Николи (попраћено од стране РТРС-а у Јутарњем
програму).
- Дан бајки – са предшколским установама.
- Дан бајки.
Све манифестације су реализоване у оквиру „Зимског града“ на платоу Културног
центра Градишка.
Осим програмских активности присуствовали смо свим стручним семинарима као и
сајмовима књига.
Циљ нам је да и у будућем периоду развијамо културу на подручју наше општине и
шире, да подстичемо на читање и приближавамо писану ријеч и библиотеку нашим
суграђанима. Такође ћемо и даље радити на богаћењу књижног фонда , ширити лепезу
рановрсности тематике и грађе и чувати књигу.
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6.

ИЗВРШЕНА УЛАГАЊА И ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ

У 2018. години издаци за набавку опреме у укупном износу су 7.439 КМ, од тога за
куповину књига 3.017,00 КМ, а остало 4.422,00 КМ.
Изведени радови: санација мокрог чвора , просторије тоалета и кухиње, куповина
једних врата и два клима уређаја и остало ситније улагање.

7.

ПРОБЛЕМИ У ПОСЛОВАЊУ

Јавна установа Народна библиотека Градишка је једна од најстаријих установа
у области културе на подручју Града Градишка. У Републици Српској основана је
одлуком Скупштине општине Градишка 28.07.1994. године. Послије катастрофалног
пожара, који се десио у Дому културе Градишка 16.11.2005. године, у коме је било
сједиште библиотеке, привремено је смјештена у просторијама Црвеног крста
Градишка у улици Митрополита Георгија Николајевича бр. 22.
Још је у 2013. години било je предвиђено уређење трајног простора за
смјештај библиотеке у старој згради Општине Градишка, у улици Младена
Стојановића 18. До тога није дошло због недостатка материјалних средстава, а
услови у којима се тренутно борави су сваким даном све лоши.
Кључни проблеми су:
1. ВЕОМА ЛОШ И ДОТРАЈАО ПРОСТОР У КОЈЕМ СЕ БОРАВИ
2. НЕДОСТАЈЕ ПРОСТОР ЗА СМЈЕШТАЈ КЊИГА (библиотека је прије пожара
имала око 30.000 књига, сада близу 70.000 хиљада)
3. БИБЛИОТЕКА НЕ МОЖЕ У ПОТПУНОСТИ ДА ОБАВЉА СВОЈЕ ФУНКЦИЈЕ
ЈЕР НЕМА ДОВОЉНО ПРОСТОРА ЗА РАД СВИХ ОДЈЕЉЕЊА
У једној просторији су по два одјељења што отежава пружање библиотечких
услуга и отежава одржавање и реализовање многобројних манифестација.
Библиотека сад располаже са 67 246 инвентарних јединица библиотечке
грађе и просторно не испуњавамо библиотечкe стандардe што се тиче смјештаја и
чувања књига, рада са читаоцима и кориштења читаонице.
Од 2015. године посједујемо апарат за дигиталитацију библиотечке грађе, који
захтјева посебне услове смјештаја, а ми их тренутно немамо.
Библиотечки фонд обновимо са великим бројем инвентарних јединица сваке
године (поклони, куповина).
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8. ГОДИШЊИ ОБРАЧУНА ЗА 2018. ГОДИНУ
Финансијски извјештај од 01.01. - 31.12.2018. године

Финансијски
извјештај
01.01.31.12.2018.

Индекс
5/4*100

Ред.бр.

Koнто

ОПИС

БУЏЕТ
2018.

1

2

3

4

5

6

47390.00

47,155.00

99,50

39560.00

39,716.00

100.00

540.00

530.00

98.00

540.00

530.00

100.00

0.00

0.00

I

УКУПНИ ТРОШКОВИ

1.

410000

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

1.1.

411000

Расходи за лична примања

411400

Расходи за бруто накнаде трошкова и остала
лич. примањ. запослених
Расходи за отпремнине и
једнократне помоћи

412000

Расходи по основу коришћења роба и
услуга

38770.00

39,132.00

101.00

412200

Расходи
по
онову
утрошка
енергије,
комуналних, комуникац. и транспортних усл.

10000.00

9,534.00

95.00

412300

Расходи за режијски материјал (канц. мат.,
одр. чистоће)

3100.00

3,461.00

112.00

412400

Расходи за материјал за посебне намјене

300.00

300.00

100.00

412500

Расходи за текуће одржавање

1400.00

1,389.00

99.00

2770.00

2920.00

105.00

3800.00

4133.00

109.00

411200

1.2.

412700

Расходи по основу путовања и смјештаја гориво
Расходи за стручне услуге (Услуге финанс.
поср., услуге осигурања, информисање, комп.
усл. и др.)

412900

Остали
непоменути
расходи
(стручно
усавршавање запослених, бруто накнаде ван
радног односа, репрез.)

17400.00

17395.00

100.00

418400

Расходи из тран. раз. унут.
исте јединице власти

250.00

54.00

22.00

510000
511300

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
Издаци за набавку постројења и опреме

7830.00
7830.00

7439.00
7439.00

95.00
95.00

412600

2.
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9. ЗАКЉУЧАК
С обзиром на богат и разноврстан библиотечки фонд , број читалаца,
број посуђених књига и велики број посјета библиотеци приликом
манифестација сматрамо да смо веома успјешно реализовали претходну
годину.
Основни циљ и суштина рада сваке библиотеке јесте управо горе
наведено. Тако да смо и поред лоших услова у којима боравимо успјешно
обављали своје задатке, а то потврђује и награда „Ђорђе Пејановић“ за
најбољу библиотеку у 2018. години у Републици Српској. Награда ће бити
уручена 30. маја 2019. године у Вишеграду у оквиру манифестације
Вишеградска стаза. Награду додјељује Друштво библиотекара РС, ЈУ НУБ РС и
Министарство просвјете и културе РС.
Закључак је да је ЈУ Народној библиотеци Градишка потребно пресељење у
условније просторије.

Oвај Извјештај о пословању је усвојен од стране Управног одбора на састанку
одржаном дана 22.03.2019. године

ДИРЕКТОР
Сњежана Миљковић, проф.
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