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УВПД

Нарпдна библиптека »17. септембар« у Малпм Звпрнику (у даљем тексту:
Библиптека) пбављаће свпју делатнпст у 2014. гпдини ппщтујући Закпн п култури,
Закпн п библиптешкпј делатнпсти, Статут Библиптеке, кап и ппдзакпнска и
нпрмативна акта кпја регулищу рад Библиптеке.
Управни и Надзпрни пдбпр пбављаће свпје,
закпнпм утврђене,
активнпсти.
У дпмену струшних ппслпва примеоиваће се принципи савременпг
библиптекарства, настпјећи да Библиптека буде културни и инфпрмаципни
центар лпкалне заједнице, са циљем да се пбезбеди прганизпван приступ
инфпрмацијама, какп би се задпвпљиле пптребе грађана. Библиптека ће бити на
услузи свпјим кприсницима и ппдржавати оихпве пптребе за инфпрмацијама.
Пснпвни ппстулат делатнпсти Библиптеке јесте пбезбеђиваое слпбпднпг,
ппдједнакпг и непгранишенпг приступа знаоу, идејама и инфпрмацијама, кап и
кпнструктиван дппринпс развпју демпкратске јавнпсти и квалитету живпта у
лпкалнпј средини .
Библиптека ће сарађивати са Ппщтинпм Мали Звпрник, кап пснивашем, са
Библиптекпм Шабашкпм , кап матишнпм библиптекпм за Машвански пкруг, затим
са Нарпднпм библиптекпм Србије, другим библиптекама, те са устанпвама,
предузећима и удружеоима грађана из Малпзвпрнишке ппщтине.
Делатнпст Библиптеке финансираће се из Бучета Ппщтине Мали Звпрник
и из сппствених прихпда, а из републишкпг бучета крпз пткуп коига и средствима за
реализацију прпграма на кпнкурсима за кпје ће аплицирати кпд пвпг нивпа власти.
Ппред пбављаоа редпвне делатнпсти, збпг кпје је и пснпвана кап јавна
устанпва културе, максимум наппра биће улпженп у реализпваое круцијалнпг
задатка у 2014. али и гпдинама кпје следе накпн ое – адаптација нпвпизграђенпг
прпстпра и ппреме за рад Библиптеке.
Рад Библиптеке пдвијаће се крпз функципнисаое Пдељеоа за децу,
Пдељеоа за пдрасле и Завишајнпг пдељеоа У 2014. гпдини Библиптека ће
партиципирати у систему Узајамне каталпгизације, кап равнпправна шланица
прпјекта Виртуелна библиптека Србије, а на платфпрми БИСИС-а, прпграма кпји је
набавоен у 2012. гпдини. Тпкпм 2014. гпдине Библиптека ће на пвпј платфпрми
заппшети пбављаое целпкупнпг библиптешкпг ппслпваоа.
За ваљанп пбављаое пснпвне библиптешке делатнпсти и оенп
унапређиваое, неппхпднп је пбезбеђиваое већег брпја коига, вище примерака
актуелних наслпва, савремене референсне збирке, савремене ппреме, квалитетнпг
кадра, а изнад свега нпвпг, већег и функципналнијег прпстпра.
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2. РАД ПП РАДНИМ ПРПЦЕСИМА
2.1. Набавка
Библиптека ће нпве публикације, мпнпграфске и серијске, набављати
куппвинпм, разменпм и ппклпнпм, уз наглащену селекцију пп питаоу квалитета
садржаја, уважавајући пптребе и захтеве кприсника, а истпвременп впдећи рашуна
п нпрмативнп пдређенпј структури фпнда. Куппвинпм ће Библиптека набавити
2.000 коига, пд тпга дешијих 750, са акцентпм на квалитетну прпдукцију,
изпстављајући публикације нискпг коижевнпг нивпа, кап и пне кпје афирмищу
негативне друщтвене ппјаве (магија, секте, пкултизам). На пвај нашин утицаће се на
фпрмираое укуса кпд шиталаца и пријентацију ка правим вреднпстима.
При реализацији набавке уважаваће се стандардима прпписана структура
фпнда, захтеви кприсника, кап и праћеое актуелних издаоа у дпмаћпј прпдукцији.
Приликпм набавке публикација Библиптека ће настпјати да задпвпљи пбразпвне,
инфпрмативне и рекреативне пптребе свпјих кприсника, впдећи рашуна п ппщтим
интересима заједнице.
Библиптека ће куппвати редпвнп дневну щтампу и недељне илустрпване
магазине, а струшне шаспписе ће куппвати и дпбијати ппклпнпм. Средства за
набавку публикација планирана су пд прихпда из бучета Ппщтине Мали Звпрник и
сппствених прихпда. Набавка ппклпнпм планира се из пткупа коига за библиптеке
кпји спрпвпди Министарствп културе Републике Србије, ппклпнима издаваша,
аутпра, кап и лишним ппклпнима ппјединаца.
2.2. Пбрада
Све принпвљене публикације у 2014. гпдини биће ажурнп инвентарисане
и каталпгизпване према правилима Међунарпднпг стандарда за библипграфски
ппис (ISBD). Примеоиваће се централизпвана пбрада коига за све прганизаципне
јединице Библиптеке, схпднп закпнским пдредбама кпје регулищу пву материју.
Пвај радни прпцес пбављаће се пптпунп аутпматизпванп. Перипдишне публикације,
кпје у 2014. гпдини буду набављене, такпђе ће бити пбрађене пп важећим
међунарпдним стандардима. Тпкпм 2014. гпдине планира се привпђеое
заврщетку ретрпспективне каталпгизације ппстпјећег фпнда у прпграму БИСИС.
Пвп је неппхпдни предуслпв за пптпуни прелазак библиптешкпг ппслпваоа на
режим рада у нпвпм прпграмскпм пкружеоу, кпји се планира у тпку 2014. гпдине

2.3. Кпришћеое
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Планиранп је да у 2014. гпдини брпј уписаних кприсника Библиптеке
буде 1.000, щтп представља ппвећаое пд пкп 10% у пднпсу на 2013. гпдину. У 2014.
гпдини Библиптека ће заппшети рад са кприсницима (ушлаоеое, задуживаое и
раздуживаое публикација, пппмене, статистика кприщеоа, инфпрмације п статусу
тражене публикације) у прпграмскпм пкружеоу БИСИС, щтп ће битнп унапредити
пву пбласт рада, псавременити је и ппједнпставити. Ппнудпм нпвих и квалитетних
коига, сталним и увећаним
приливпм перипдишних публикација, кап
и
љубазнпщћу и предусретљивпщћу пспбља, настпјаће се да се привуку нпви
кприсници, али и задрже ппстпјећи.
Библиптека ће и даље пружати кприсницима услуге бесплатнпг
кприщћеоа интернета и међубиблиптешке ппзајмице. Настпјаће се да кплективи у
Ппщтини групнп ушлане свпје заппслене уз пдгпварајући пппуст. Бесплатнп ће бити
ушлаоени ушеници првих разреда пснпвних щкпла ппвпдпм Дешије недеље и лица
лпщијег материјалнпг стаоа. Прганизпваоем културнп-прпсветних активнпсти
настпјаће се ппвећати интереспваое за коигу, шитаое, а самим тим и за
Библиптеку, пднпснп ушлаоеое и кприщћеое оених услуга.
Примаран задатак у пвпј сфери рада је ппвећаое брпја кприсника на
Дешијем пдељеоу. Деци је неппхпднп пружити нпве и визуелнп привлашне коиге,
пбезбедити атрактивнији прпстпр и ппрему на Дешијем пдељеоу. На Дешијем
пдељеоу биће ппкренут рад радипнице за креативнп писаое, кап нпв пблик рада
са децпм.
Библиптешки радници пружаће ппмпћ ушеницима заврщних разреда
средоих щкпла при изради матурских радпва (прпналажеое литературе,
упућиваое на друге извпре). Пп захтевима кприсника, Библиптека ће реализпвати
међубиблиптешку ппзајмицу за пне наслпве кпјима не распплаже у свпм фпнду.

2. 4. Заштита публикација
Тпкпм 2014. гпдине настпјаће се да се, ппщтујући закпнске прпписе, а у
ппстпјећим маокавим услпвима, пбезбеде щтп ппвпљнији услпви за смещтај и
защтиту публикација, щтп ппдразумева: прпстпр и ппрему, псветљеое, исправне
инсталације, редпвнп пдржаваое хигијене у магацинскпм прпстпру, кап и
предузимаое мера за защтиту пд ппжара. Ваља јпщ једнпм нагласити да ће све пве
активнпсти бити спрпведене самп у пквиру распплпживих услпва прпстпра, ппреме
и финансијских средстава, кпји нису задпвпљавајући.

2.5. Културнп-прпсветна делатнпст
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У 2014.години планирамо да наставимо са акцијама и активностима које
доприносе популаризацији књиге као што су: ,,Месец књиге, ,,Даруј књигу,
такмичење рецитатора ,,Песниче народа мог, књижевни сусрети, изложбе,
промоције књига, обележавање јубилеја, обележавање годишњица рођења великана
из наше књижевне и културне историје.
Библиотека ,,17.септембар у 2014 години планира интензиван рад на
подстицању развоја свих облика културно-уметничког аматеризма у оквиру својих
секција (фолклорна, музичка, драмска, рецитаторска, ликовна) ради што бројнијег
окупљања младих под окриљем Библиотеке, сходно њиховим склоностима и
интересовањима. То ће се организовати на следећи начин:
1. Ангажпваое струшне ппмпћи у раду аматерских секција (кпрепграфа,
редитеља, наставника музике, и др.).
2. Пбезбеђиваое материјалнп-технишких услпва за развпј културнпуметнишкпг аматеризама.
3. Прганизпваое приредби и излпжби аматерскпг стваралащтва.
4. Прганизпваое размене прпграма са културнп-уметнишким друщтвима из
других ппщтина.
5. Пстварити сарадоу са щкплама у циљу ппкретаоа заједнишких акција и
прганизпваоа активнпсти ушеника у вези коиге и писане реши и негпваоа
гпвпрне културе.
У 2014. гпдини планира се да Библиптека прганизује 20-ак коижевних
вешери (прпмпције коига, коижевне трибине, вешери ппезије), представљајући
малпзвпрнишкпј публици сппствена издаоа, стварапце актуелне коижевне сцене у
нащпј земљи, истпвременп дајући знашајан прпстпр завишајним писцима и
темама.














Пквирни прпграм културнп-прпсветних активнпсти за 2014. гпдину
ИЗЛПЖБЕ КОИГА
ИЗЛПЖБЕ СЛИКА
ИЗЛПЖБА ,,НАРПДНЕ РАДИНПСТИ НАШЕГ КРАЈА"
КОИЖЕВНИ СУСРЕТИ, ПРПМПЦИЈА КОИГА
ППШТИНСКА СМПТРА РЕЦИТАТПРА И УшЕШЋЕ НА ПКРУЖНПЈ СМПТРИ РЕЦИТАТПРА
,,ПЕСНИЧЕ НАРПДА МПГ"
СМПТРА ИЗВПРНПГ ФПЛКЛПРА МАЧВАНСКПГ ПКРУГА
ПКРУЖНА СМПТРА ЛИКПВНПГ СТВАРАЛАШТВА
ГПСТПВАОЕ ППЗПРИШНИХ ПРЕДСТАВА ЗА ДЕЦУ И ПДРАСЛЕ
ПБЕЛЕЖАВАОЕ ЗНАЧАЈНИХ ЈУБИЛЕЈА (Дан щкпле, прпславе Светпг Саве, Дан
Ппщтине, Дан Библиптеке)
ПРГАНИЗПВАОЕ КУЛТУРНИХ САРЖАЈА У ПКВИРУ ,,СПМПВИЈАДЕ 2014"
МЕђУНАРПДНИ ФЕСТИВАЛ ФПЛКЛПРА
ГПСТПВАОА КУД ИЗ ДРУГИХ ППщТИНА
,,ППКАЖИ ШТА ЗНАШ" - АУДИЦИЈА ЗА ТАЛЕНТЕ
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2.6. Ппшти и административни ппслпви
Библиптека ће пбављати ппщте и административне ппслпве пратећи
закпнске прпписе. Планиранп је усклађиваое свих нпрмативних аката у складу са
Закпнпм п култури. Ппступиће се у складу са пдредбама пвпг Закпна, какп би се
пбезбедила закпнитпст у раду Библиптеке. Ажурнп ће се впдити евиденција п
присутнпсти заппслених, пбављати сви ппслпви везани за пбавезе и права из рада,
пријем, разврставаое и слаое ппщте. У складу са закпнскпм регулативпм, ташнп и
у пдређенпм рпку биће изврщавани сви финансијски и коигпвпдствени ппслпви.
2.7. Сарадоа са другим библиптекама и устанпвама
Библиптека и у 2014. гпдини планира наставак успещне сарадое, кап и
оенп прпщиреое, са субјектима кпји битнп утишу на рад Библиптеке, пднпснп
кпјима Библиптека ппмаже у пбављаоу ппсла. Неће изпстати сарадоа са
Ппщтинпм Мали Звпрник, Библиптекпм Матице српске, Нарпднпм библиптекпм
Србије, Библиптекпм Шабашкпм, Министарствпм културе Републике Србије.
Редпвни кпнтакти и сарадоа са машванским, али и псталим библиптекама
наставиће се и у 2014. гпдини.
Библиптека планира израду свпг веб сајт (web site), шиме ће ппбпљщати
нивп услуга кприсника, ппвећати свпју присутнпст у јавнпсти, кап и презентпвати
вредне публикације из свпјих фпндпва и свпје активнпсти. Ппстављаоем на сајт
важних дпкумената п раду (извещтаји, прпграми и сл.) рад Библиптеке је
транспарентан и на увиду јавнпсти. Активну сарадоу Библиптека ће пстваривати са
устанпвама, у првпм реду са щкплама, затим са предузећима, удружеоима
грађана и ппјединцима из малпзвпрнишке ппщтине.
3. РАД УПРАВНПГ И НАДЗПРНПГ ПДБПРА
Управни и Надзпрни пдбпр делпваће у пквиру свпјих пбавеза и
пвлащћеоа прпписаних закпнпм, у циљу унапређеоа делатнпсти Библиптеке,
оенпг развијаоа и напретка, кап и дпбрпбити кплектива. Активнпсти управљашкпг
и надзпрнпг пргана Библиптеке биће ппвећане збпг предстпјећих ппслпва и
задатака везаних за пбезбеђиваое нпвпг прпстпра и ппреме за Библиптеку, кап и
устрпјаваоа нпвпг нашина рада у тим битнп прпмеоеним услпвима. Приступиће се
усаглащаваоу ппщтих аката са нпвим Закпнпм п кулутри, ппщтујући за тп пдређени
закпнски рпк.

4. РАЗВПЈНЕ ППТРЕБЕ И ПЛАНПВИ

-8-

Припритет у 2014. гпдини за Библиптеку је да све свпје капацитете
ангажује у развијаое свпје пснпвне делатнпсти, а тп је библиптекарствп.
Максимални наппр биће улпжен, уз пуну сарадоу са пснивашем, на ппслпвима
рещаваоа прпстпрних прпблема Библиптеке, кпји су заппшети у 2012. гпдини.
Приступиће се изради прпјекта за унутращое уређеое и извпђеоу радпва пп тпм
прпјекту, кап би се прпстпр привеп намени и псппспбип за рад Библиптеке. Нпв,
савремен, функципналан и екпнпмишан прпстпр јесте неппхпдна претппставке за
даљи развпј библиптешке делатнпсти и щиреое палете услуга, кпје Библиптека
мпже да пружи свпјим кприсницима.
У пбављаоу свпје делатнпсти Библиптека ће пратити и примеоивати
принципе савременпг библиптекарства. Акценат ће бити стављен на редпвнп
праћеое прпписа из пбласти на кпје се наслаоа делатнпст Библиптеке, актуелне
струшне литературе, кап и ушещће на струшним скуппвима и семинарима.
Усаврщаваое знаоа библиптешких радника и размена искустава са кплегама из
других библиптека неппхпдан је услпв развпја.
5. УСЛПВИ ЗА ИЗВРШЕОЕ ПРПГРАМА
5.1. Прпстпр
Инфпрмаципнп-технплпщки развпј намеће темпп кпји Библиптека, у
ппстпјећем прпстпру и са распплпживпм ппремпм, не мпже да прати. Принципи
савременпг библиптекарства предвиђају интерактиван пднпс
кприсника,
библиптешкпг радника и библиптешке грађе, али услпви у кпјима се размена
инфпрмација данас пбавља у Библиптеци тещкп да се мпгу назвати савременим.
Прпстпр у кпме данас Библиптека ради заузима пкп 400 м2. Велишина
прпстпра није једини прпблем у раду. Мнпгп вище сметоу представља
нефункципналнпст и лпща расппређенпст прпстприја, оихпв недпвпљан брпј, те
ппщте лпще стаое у кпме се пне тренутнп налазе. Прпстпр за смещтај публикација
је недпвпљан, щтп је нарпшитп израженп у магацину Пдељеоа за пдрасле, у
Завишајнпј збирци, кап и кпд фпнда перипдике. Недпстаје прпстпр за рад
библиптешких радника, нарпшитп за инвентарисаое и пбраду коига и перипдике.
Читапница Пдељеоа за пдрасле није физишки пдвпјена, у опј се пдвијају све
дневне активнпсти, те не пружа пптребан мир и тищину, кпји су нужни услпв за
библиптешку шитапницу.
Публикације из Завишајне збирке и референсне збирке имају статус
делимишне дпступнпсти, щтп ппдразумева искљушивп кприщћеое у шитапници,
кпја није услпвна за тп.
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На Дешијем пдељеоу ппстпјећи прпстпр не дпзвпљава пкупљаое деце у
већем брпју, а тп је пснпвни предуслпв за прганизпваое активнпсти тпг Пдељеоа.
Све активнпсти Дешијег пдељеоа пдвијају се на Пдељеоу за пдрасле, щтп ремети
упбишајени рад у тпм прпстпру. Развпј делатнпсти Библиптеке увеликп је
превазищап прпстпр у кпме се пна налази већ шетрдесет гпдина. Ппстпјећи
прпстпр
представља пметајући фактпр у даљем развпју Библиптеке, јер
пгранишава мпгућнпсти кпје пружа садащои нивп технишкпг и технплпщкпг, а
надасве струшнпг библиптешкпг напредпваоа.
Прпстпр Библиптеке и оену ппремљенпст требалп би знатнп ппвећати,
псавременити, ушинити функципналним, екпнпмишним и естетски привлашним.
Рещаваое гпренаведених прпблема, заппшетп у претхпднпј гпдини, наставиће се и
у 2014. гпдини, а свакакп и у гпдинама кпје следе. Ппред пбезбеђиваоа нпвпг
прпстпра, неппхпднп је приступити оегпвпм унутращоем уређеоу и ппремаоу.
У 2014 гпдини планирана је замена дптрајале стпларије, врата у
Пмладинскпј сали и врата у Великпј дали Дпма културе, кап и улазних врата у
хпднику. За несметани рад заппслених неппхпднп је ппправити стплпве и
тапацирати стплице, ппставити ламинат у Пмладинскпј сали.

5.2. Ппрема

За кпмплетнп мпдернп и функципналнп ппремаое шитапнишкпг
прпстпра неппхпдна је набавка пултпва за издаваое, стплпва и стплица, гарнитура
за шитаое дневне щтампе, држаша за перипдику, пплица за коиге, гардерпбе.
Мпдернизација ппреме за делатнпст Библиптеке биће предмет ппсебнпг
разматраоа када се актуелизује ппремаое нпвпг прпстпра за рад Библиптеке.
Планира се набавка 2 щтампаша и 3 шиташа бар-кпдпва, кпји су неппхпдни за рад
накпн пптпунпг преласка рада у БИСИС пкружеоу. Такпђе се планира набавка 4
рашунара, лаптппа.
Набавке ппреме зависиће пд екпнпмске ситуације у 2014. гпдини и биће
синхрпнизпвана са реализацијпм бучета Ппщтине Мали Звпрни.

5.3. Кадрпви
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Тпкпм 2013. гпдине у Библиптеци је радилп 8 (псам) радника, директпр, 4
библиптешка радника, административни радник и 2 радника на ппщтим ппслпвима. У
тпку 2014.гпдине нема пптребе за изменпм брпја радника.Неће бити радника кпји би
пплагали струшни испит у библиптешкпј делатнпсти с′ пбзирпм да су га сви
библиптешки радници пплпжили.

5.4. Финансијска средства

За реализацију пвпг прпграма рада пптребна су средства у изнпсу пд
16.720.000,00 динара

М. Звпрник, март 2014. гпд.

Директпр,
_________________________
Славпјка Спасенпвић
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