
 
 

 
На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 

88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
(“Службени лист Града Ниша” број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016) и 
члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала 
("Службени лист Града Ниша", број 125/2008). 
 
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 12.04.2017. године, 
доноси 
 
 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 I Утврђује се Предлог решења о усвајању Извештаја о раду са финансијским 
пословањем за 2016. годину Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш.   
 
 II Предлог решења о усвајању Извештаја о раду са финансијским пословањем 
за 2016. годину Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш, доставља се 
председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице 
Скупштине Града.  
 

III За представнике предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града 
Ниша, одређују се Небојша Стевановић, секретар Секретаријата за културу и 
информисање и Соња Шуковић, директорка Народне библиотеке „Стеван Сремац“ 
Ниш. 

 
 

 
 

Број: 495-16/2017-03 
У Нишу,  12.04.2017. године 

 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

                          ПРЕДСЕДНИК 
 
 

                           Дарко Булатовић 
 



 
 
 На основу члана 37 Статута града Ниша ("Службени лист града Ниша", број 
88/08 и 143/16), 
 Скупштина Града Ниша на седници одржаној ___________    2017. године 
донела је 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 

 I УСВАЈА СЕ Извештај о раду са финансијским пословањем за 2016. 
годину Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш, број 01-480/17 од 07.03.2017. 
године, који је Одлуком број 01-481/17 од 07.03.2017. године усвојио Управни 
одбор Установе. 
  

II Решење доставити Народној библиотеци „Стеван Сремац“ Ниш, 
Градској управи града Ниша - Секретаријату за културу и информисање и 
Секретаријату за финансије. 
 
 
Број: 
У Нишу,  
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 

 
                                Председник 

 
                      Мр Раде Рајковић           

 
     

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 
 
 Статутом Града Ниша је у члану 37. став 1. тачка 24. предвиђено да 
Скупштина Града Ниша разматра и усваја годишње извештаје о раду установа и 
других јавних служби чији је оснивач. 
  Управни одбор Установе је Одлуком број 01-481/17 од 07.03.2017. године 
усвојио Извештај о раду са финансијским пословањем за 2016. годину Hародне 
библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш, 01-480/17 од 07.03.2017. године, и  доставио га 
Секретаријату за културу и информисање на даље поступање. 
 Народна библиотека „Стеван Сремац“ је и у 2016. години амбициозно 
приступила реализацији утврђених задатака и делатности који ће омогућити 
преузимање лидерске позиције у процесима едукације, комуникације и креације 
знања. У 2016. години ова установа остварила је значајне резултате. Добиник је 
награде „11. Јануар“, уређена је централна зграда библиотеке и двориште,  
изведене су многобројне донаторске акције којима је обновљен књижни фонд као и 
акције у којима је ова установа била донатор,  изграђен је нови сајт библиотеке, 
набављена нова опрема. Такође, организоване су бројне књижевне вечери и 
реализовани пројекти које је подржано Министарство културе и информисања. 
Кроз Одељење белетристике је прошло 53061 корисник, издато је  83500  књигa.  

У току 2016. године Одељење серијских публикација је посетило 7203 
корисника, а  издато je 143722 јединица библиотечко - информационе грађе. 
Дигитална библиотека  Hародне библиотеке „Стеван Сремац“ сада броји 82 440 
дигиталних копија размештених у 5183 фолдера. 
 Библиотекари нишке библиотеке излагали су своје радове и присуствовали 
су на разним домаћим и међународним стручним скуповима, усавршавајући своје 
професионалне вештине и надограђујући своју стручност. 

Имајући у виду да је Извештај о раду са финансијским пословањем за 2016. 
годину Hародне библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш сачињен у складу са законом и 
прописима Града, као и циљевима садржаним у оснивачком акту Установе, 
Секретаријат за културу и информисање предлаже доношење Решења као у 
диспозитиву. 
                                          
                                                  
 
                                                                                                   СЕКРЕТАР 
 
                                                                                             
                                                                                    
                                                                                             Небојша Стевановић 
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У в о д 

 

 

Народна библиотека „Стеван Сремац“ Ниш, у 2016. години, уз снажну 
подршку Министарства културе и информисања РС, оснивача - Града 
Ниша, Народне библиотеке Србије и многобројних институција и 
појединаца, најамбициозније је приступила реализацији утврђених 
задатака и делатности који су омогућили преузимање лидерске позиције 
не само у библиотечко-информационој делатности, већ и у процесима 
едукације, комуникације и креирања културе и  знања. 

Библиотека је конструктивно доприносила процесу развоја демократске 
јавности и подизању квалитета живота у локалној заједници 
обезбеђивањем слободног, подједнаког и неограниченог приступа 
тековинама културе и цивилизације, знању, идејама и информацијама, 
што је и њен основни задатак. 
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Издвајамо у 2016. 
 
 Народна библиотека „Стеван Сремац“ Ниш, у 2016. години, добитник је највишег 

признања Града Ниша, награде „11. јануар“ ; 

 Библиотека је носилац акције „Пирамида од књига“, под покровитељством председника 
Републике Србије и Народне библиотеке Србије. Нишкој библиотеци је поклоњено око 
осамстотина књига; 

 Након више од 40 година, сопственим средствима од чланарине, уређено је двориште 
Библиотеке; 

 Захваљујући донацији Телекома, читав библиотечки простор, односно зграда и двориште, 
покривени су бесплатним wi-fi интернет сигналом, по први пут од постанка Библиотеке; 

 У знак захвалности због успешне сарадње између Народне библиотеке „Стеван Сремац“ и 
Француског института, а у циљу промовисања француске културе, Француски институт је 
даровао нашој Библиотеци велики број књига француских аутора на српском језику и 
инсталирао посебан софтвер за претрагу француских издања;  

 Библиотеци је реномирана француска уметница Кашинк поклонила мурал како би 
улепшала двориште Библиотеке и утицала на позитивне импресије корисника при уласку у 
Библиотеку;  

 На Међународном конкурску графичара Библиотеци је поклоњено 70 графика, аутора из 
читавог света;  

 Након закључивања Споразума о сарадњи са кинеским Институтом „Конфуције“, у 
Библиотеци је успешно организована бесплатна школа кинеског језика. 

 „Банкомат књига“ помоћу кога је поклоњено на хиљаде књига, а који је постављен у 
дворишту Библиотеке, на Аеродрому „Константин Велики“ и у Градској башти у нишкој 
Тврђави, резултирао је огромном промоцијом Библиотеке о којој се писало и говорило и 
ван граница Србије; 

 На базену Чаир, читавог лета, отварањем сезонског штанда, Библиотека је проширила 
простор своје делатности и приближила се неформалним путем својим корисницима; 

 Адаптација  централне зграде Библиотеке обухватила је кречење зграде, хобловање и 
лакирање паркета, постављање подних плочица, поправка и одржавање струјних 
инсталација, фарбање спољних елемената и слично; 

 Од великог значаја је донација књига Завода за уџбенике чиме је књижни фонд Библиотеке 
обогаћен бројним новим и вредним насловима; 

 Започета је реконструкција Одељења књиге за децу, након више од 30 година;  

 Лед телевизор који служи у сврху промоције књиге и читања у Библиотеци, обезбеђен је 
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захваљујући донацији „Триглав“ осигурања; 

 Завидна је издавачка делатност ове године  из које издвајамо публикације: 

 Фонд библиотеке Саборног храма у Нишу (први пут у историји Саборног 
храма, пописан је целокупни фонд библиотеке Саборног храма) 

 Роми у библиотечким збиркама: библиографија 

 Јавне библиотеке у Србији од 1901. до 1918. године 

 Рукопис живота (критика о поезији књижевника Мирослава Тодоровића) 

 Зборник радова „Библиотека - моја друга кућа“ 

 Каталог збирке  СКА, САН и САНУ Одељења стручне књиге Народне 
библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш (електронско издање) 

 Библиотечки часопис Библиозона; 

 Током 2016. године Библиотеку је посетио велики број званичника, истакнутих стваралаца 
(Градоначелник Града Ниша, Дарко Булатовић, академик Миро Вуксановић, добитник 
Нинове награде Драган Великић, министар Милан Кркобабић, директор Института 
„Конфуције“ проф др Пушић, директор Француског института Жан Батист Кизен, 
француска уметница Кашинк и многи други); 

 Израђен је нови веб сајт Библиотеке који се редовно ажурира и корисницима увек 
благовремено пружа веродостојне информације. Веб сајту је приступило 21 700 корисника. 
Забележено је 98 608 посета страницама; 

 Путем веб сајта могуће је претражити електронску базу библиографских података и 
дигиталну библиотеку која је у овој години у експанзији и која је значајно увећала број 
дигиталних објеката; 

 Завршно са 31. 12. 2016. у дигиталној библиотеци смештено је 82 440 дигиталних копија 
размештених у 5 183 фолдера. Читава дигитализована грађа је капацитета 91,4 GB. Из 
сигурносних разлога целокупна копија дигиталне библиотеке смештена је на једном хард 
диску NAS уређаја; 

 Набављена је нова опрема. Библиотека је осавремењена рачунарском, електронском и 
фотографском оптемом и то: 20 рачунара са оперативним системима, 10 рачунарских 
склопова са оперативним системима и са припадајућом периферијом, 9 лаптопова, 1 
бесконтактни скенер, 4 ласерска штампача, 1 NAS уређај, 2 UPS уређаја, 2 камере за видео 
надзор, 2 равна скенера високих перформанси, 1 фотоапарат, целокупна пратећа мрежна 
опрема, 7 антивирус програма и софтвер за потребе дигиталне библиотеке; 

 Одељење белетристике је од 01. 01. 2016 - 24.12. 2016. године посетило 53061 корисник, 
издато је  83500  књигa; 



 
 

 |  
 6 

 Дневно  Одељење белетристике посети 250 до 350 корисника, који позајме 500-600 књига;  

 У току године Одељење серијских публикација је посетило 7203 корисника, а  издато je 
143722 јединице библиотечко-информационе грађе. Пензионери су и даље најбројнији 
корисници, мушкарци више читају од жена, а стручна литература је у овом периоду 
највише коришћена; 

 Поводом Светског дана књиге и ауторских права , 23.04.2016, наши суграђани су имали 
прилику да се упишу са  50 % нижом чланарином од важеће. Тим поводом уписало се и 
обновило чланство 500  корисника. 

 Поводом Дана библиотеке, такође је било омогућено да се упишу нови чланови са 50 % 
нижом чланарином од важеће. Од 13.05 - 24.05.2016. године, на Одељењу белетристике 
уписан је 171 корисник. 

 Поводом Дана библиотекара Србије, 14. децембра, од 14.12 - 17.12.2016. године чланарина 
је снижена на 400 динара. Уписано је 576 корисника. 

 Услуге електронске читаонице је користило више од 6700 читалаца.  

 Корисници су у току 2016. године добили више од 3200 инфрмација н Одељењу стручне 
књиге.  

 Два огранка (Ледена стена и Медијана) опремљена су рачунарским склоповима и 
лаптоповима са интернет конекцијом и директним приступом електронској бази података 
Библиотеке. 

 У складу са датим роковима и планираним активностима реализовани су пројекти 
Министарства културе и информисања Библиотека – моја друга кућа, Дигитализација за 
будућност и Нишка библиомрежа док је  пројекат подржан од НИС-а, Дечји свет, у фази 
реализације. 

 Одржано је укупно 64 радионица на Одељењу књиге за децу кроз које је прошло 
преко1.060 малишана. 

 Фејсбук профил Библиотеке, Одељења књиге за децу и Одељења завичајних и посебних 
фондова свакодневно се ажурира, што значајно доприноси да се видљивост свих 
библиотечких активности повећа. Страница Фејсбук профила Библиотеке за сада има 4788 
пратилаца, страница Одељења књиге за децу 948, а страница Одељења завичајних и 
посебних фондова 280, што укупно чини 6016 пратилаца. Тај број се свакодневно повећава. 

 Библиотекари нишке библиотеке излагали су своје радове и присуствовали су на разним 
домаћим и међународним стручним скуповима, усавршавајући своје професионалне 
вештине и надограђујући своју стручност. 

 Сви радници Библиотеке посетили су Београдски сајам књига, као и Нишки сајам књиге и 
графике.  
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Чланови, корисници и коришћење 
 

Библиотека „Стеван Сремац“ у електронској бази података има 26 382 регистрованих 
корисника.  

30%

16%

14%

19%

3%

15%

3%

Структура корисника Библиотеке

Ученик основне школе

Ученик средње школе 

Студент 

Друштвена делатност 

Радник 

Остали

Предшколски узраст

Категорије корисника  

 
1   Ученик основне школе                               7852 
2   Ученик средње школе                                 4178 
3   Студент                                                         3582 
4   Друштвена делатност                                 5090 
5   Радник                                                          780 
6   Остали                                                          3879 
7   Предшколски узраст                                    921 
 
Радно време Библиотеке са корисницима је радним данима од 7,30 до 19,30, а суботом 
Библиотека ради од 8,00 до 13,00 часова, што је у складу са стандардима. Библиотечка 
статистика води се дневно, месечно и годишње на прописаним обрасцима односно у 
аутоматизованој бази података. 
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Позајмљивање и коришћење библиотечке грађе и извора, пружање информација о траженим 
књигама, популарисање књиге и библиотеке путем изложби, издвајање књига за коричење и 
расход реализује се на Одељењу белетристике, Одељењу књиге за децу, Одељењу серијских 
публикација, Одељењу стручне књиге и Одељењу посебних и завичајних фондова. 
Информације о фондовима Библиотеке, проверу и проналажење библиографских података 
корисницима пружа стручно особље претрагом електронског и лисних каталога, а корисницима 
су обезбеђени и рачунари са приступом Интернету. Ове информације такође је могуће 
претражити и преко званичног веб сајта Библиотеке.  
О новим насловима у Библиотеци корисници се извештавају путем Билтена приновљених књига 
доступног у електронској и штампаној форми, намењеног периодичном презентовању (излази 
два пута годишње). Библиотека је такође израдила електронско издање – Каталог приновљених 
књига Одељења белетристике и Каталог нових издања стручне књиге Дечјег одељења, који 
информишу кориснике о новопристиглој грађи. Ова издања доступна су на веб сајту Библиотеке. 
Библиотека редовно ажурира веб сајт па су информације о организацији Библиотеке, 
одељењима, фондовима, услугама, стално доступне.  

Један део нашег рада овде је исказан у бројкама, а постоји и део који се не може исказати 
бројкама.  Број враћених књига, број књига које библиотекар изнесе из фонда да понуди 
читаоцу, а он изабере само једну, смештај враћених књига  у фонд. Једном до два пута месечно 
померају се књиге, да би се сместиле друге, јер то захтева  смештај по УДК систему,  рад са 
читаоцима. 

Мали број корисника долази са конкретно дефинисаним  потребама, а већина тражи савете и 
информације од библиотекара. Такав рад захтева и додатно ангажовање радника библиотеке- 
упознавање са великим  бројем нових наслова, ишчитавање књига, упознавање са њиховом 
садржином, праћење медија и информација које се тичу свега у вези књиге, аутора, издаваштва, 
књижевних награда. Посебно би требало истаћи рад са студентима.   Они долазе са конкретним, 
стручним и  обимним захтевима. Помоћ њима не подразумева само издавање тражених књига, 
већ и пружање информација и савета у вези са њиховим потребама. 

Сем налажења постојеће литературе читаоци добијају и најразличитија усмена упутства за 
долажење до информација које су им потребне; нпр. како се електронски претражује база 
Народне библиотеке “Стеван Сремац”, како се прегледају дигиталне колекције, како се 
претражују базе података библиотека повезаних системом COBISS, као и низ уптстава за израду 
семинарских радова. 
 
Одељење белетристике је од 04. 01. 2016- 31.12. 2016. године посетило 53 061 корисника, издато 
је  83 500  књигa. 
 
Дневно Одељење белетристике посети 250 до 350 корисника, који позајме 500-600 књига.  

Током 2016. године на Одељењу књиге за децу се уписало или обновило своје чланство 1729 
корисника. Остварено је 13 113 посета корисника и изнајмљено 24 947 публикација: сликовница, 
дечје белетристике, основношколске лектире, фонда популарних наука (стручне литературе), 
књига на страним језицима, класичне књижевности, стрипова и часописа. Преко 760 
предшколаца и ученика основних школа из Ниша и околине је колективно посетило Одељење, 
1060 малишана је похађало радионице и креативне програме, 270 je присуствовало промоцијама 
књига и дружењу са писцима и око 1420 деце је свакодневно користило читаоницу за читање 
библиотечке грађе и израду домаћих задатака. 
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У току године Одељење серијских публикација је посетило 7203 корисника, а  издато je 143 722 
јединица библиотечко-информационе грађе. Настављена је тенденција да жене мање користе 
фонд у односу на мушкарце Евиденција о броју и структури корисника и коришћеној 
библиотечко-информационој грађи показује: пензионери су и даље најбројнији корисници 
(5819), мушкарци више читају од жена (558 жена, а 6645 мушкараца), а стручна литература је у 
овом периоду највише коришћена. 

У Одељењу завичајних и посебних фондова на интерну позајмицу је дато око 1500 
монографских и око 3500 свезака серијских публикација. Такође, пружане су све врсте 
информација које се тичу тих публикација.  

Одељење стручне књиге током 2016. године посетило је 8746 корисника којима је издато 12 169 
публикација. 
 
            УДК група                                                        Структура корисника 

0.Oпшта група                          421                                     Ученик осн.школе                80                    
1.Филозофија                            3559                                   Ученик ср. школе                 697                               
2.Религија                                 1215                                    Студент                                   2358                                       
3.Друштвене науке                  2264                                    Друштвена делатност          3736                   
5.Природне науке                     309                                     Радник                                     286                                          
6.Примењене науке                  950                                     Остали                                    1589                                        
7.Уметност                                 501                                     Предшколски узраст            0                           
8.Књижевност                          1409                                                            / 
9.Историја, Географија          1522                                                           / 
Укупно    12169                                                                  Укупно      8746 

Број издатих публикација по УДК групама  
и структура корисника који су услужени на Одељењу стручне књиге 

 

Библиотека пружа услугу Питајте библиотекара која корисницима омогућава да питања 
постављају и путем електронске поште. 

Ради повећања броја корисника у току године Библиотека је организовала неколико акција. 
Поводом Светског дана књиге и ауторских права 23.04.2016. наши суграђани су имали прилику 
да се упишу са 50 % нижом чланарином од важеће. Тим поводом уписало се и обновило чланство 
500  корисника. 
Поводом Дана библиотеке такође је било омогућено да се упишу нови чланови са 50 % нижом 
чланарином од важеће. Од 13.05-24.05.2016. године на Одељењу белетристике уписан је 171 
корисник. 
Поводом Дана библиотекара Србије, 14. децембра, од 14.12-17.12.2016. године чланарина је била 
снижена на 400 динара. Уписано је 576 корисника. 
 
Електронска читаоница: 
 
У електронској читаоници бесплатно је коришћење интернета један сат дневно за чланове 
Библиотеке. Услуге електронске читаонице је користило више од 6700 читалаца. Како је 
Француски институт обезбедио у електронској читаоници и приступ интернет платформи 
„Culturethèque-Kulturteka“ за све љубитеље француског језика и културе, са штампаним 
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детаљним упутствима за њено коришћење, корисници су у прилици да имају приступ некој 
врсти он-лајн медијатеке која садржи електронске француске новине, часописе, књиге, аудио и 
видео записе за различите узрасте и различита интересовања.  
 

Учлањење у Библиотеку: 

Право на бесплатно учлањење у Библиотеку имају деца предшколског узраста, ученици првог 
разреда основне школе, добитници Вукове награде, као и Млади амбасадори културе. 

Право на бесплатно учлањење, са плаћањем накнаде за израду трајне чланске карте у износу од 
150 динара, имају лица старија од 70 година са месечним примањима мањим од 16 000 динара. 

 
Колективно учлањење у Библиотеку: 
 
Ради повећања броја чланова Библиотека има дугогодишњу сарадњу са неким средњим школама 
и другим јавним установама, где су корисници усмерени на колективни упис. Групу је потребно 
да чини најмање 20 корисника. 
• Правно-пословна школа Ниш 
• Гимназија „Светозар Марковић“ 
• Филозофски факултет  
• Народни музеј Ниш 
• Предшколска установа „Пчелица“ 
• Дом здравља Ниш 
 
На тај начин у 2016.  години учлањено је 130 корисника. 
 
Колективни упис првака: 

 
Свим школама на територији Града Ниша, у току септембра и октобра, достављене су 
информације, а већини и приступнице за бесплатан упис првака у Библиотеку. Организовано и 
колективно су се уписали прваци следћих основних школа: Цар Константин, Ратко Вукићевић, 
Радоје Домановић,  Његош, Душко Радовић, Чегар, Мирослав Антић, Доситеј Обрадовић, Краљ 
Петар I, Вук Караџић, Вожд Карађорђе. 

 
Организоване посете Библиотеци: 

Одељење књиге за децу посетиле су организоване групе предшколаца, ученика основних и 
средњих школа и студената. Угостили смо преко 760 предшколаца и ученика из ОШ „Цар 
Константин“, ОШ „Свети Сава“, ОШ „Иво Андрић“, ОШ „Ратко Вукићевић“, ОШ „Радоје 
Домановић“, ОШ „Доситеј Обрадовић“, ОШ „Учитељ Таса“, ОШ „Вожд Карађорђе“, ОШ 
„Чегар“, ОШ „Краљ Петар I“, ОШ „Војислав Илић Млађи“ из Хума, ОШ „Десанка Максимовић“ 
из Чокота, ОШ „Први мај“ из Вртишта и малишане из Вртића „Свитац“, Вртића „Маза“ и 
Вртића „Сунце“. 
 Уочи Дечје недеље Одељење је посетила драмска трупа Народне библиотеке „Веселин 
Маслеша” из Лакташа, која је учествовала на Међународном позоришном фестивалу представа 
за децу и младе у Прокупљу.  
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НАБАВКА БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ 
 
Набавка публикација врши се путем куповине, као примарног начина набавке, поклона и 
размене. Циљ набавке је квалитетна и актуелна грађа која задовољава потребе свих корисника 
библиотечких услуга. 

Набавка монографских публикација: 
 
У 2016. години укупно је набављено 6467  монографских публикација. 
Куповином су набављене 2003  монографске публикације. 
Поклоном  су набављене  4464  монографске публикације. 
 

0 1000 2000 3000 4000 5000

Куповина

Поклон

Набавка монографских
публикација

У 2016. години реализован је поступак јавне набавке књига и том приликом купљене су 2002 
нове књиге. Од сопствених средстава Библиотеке купљена је 1 књига. 
Вредност свих купљених књига износи 1 113 315,00 динара. 
 
За поступак јавне набавке књига припремљен је списак потребних наслова, на основу спискова 
потребних књига достављених са Одељења белетристике, Одељења књиге за децу, Одељења 
стручне књиге, жеља корисника из Свеске жеља, обавештења издавача о новим издањима, 
картотеке дезидерата. Тада је набављено 460 наслова, груписаних на област Белетристика, Дечја 
књига и Стручна књига 
Набављене књиге су најављене и приказане на Годишњој конференцији за новинаре одржаној у 
Библиотеци. 
 
Поклоњене монографске публикације су из Откупа књига Министарства културе и 
информисања РС, из акције „Пирамида“ Народне библиотеке Србије и поклон других 
дародаваца (издавачких кућа, аутора, разних удружења, суграђана, корисника Библиотеке). 

Као поклон Министарства културе РС у фондове Библиотеке je пристигло 2127 књига. 
Као поклон различитих дародаваца у фондове Библиотеке је пристигло 1337 књиге. 

Вредност свих поклоњених књига  износи  2 191 296,00 динара. 
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Из Откупа књига Министарства културе и информисања РС за библиотеке, за одабир је 
понуђено 2 224 наслова, 212 издавачких кућа. Буџет за Библиотеку био је 1 162 740,37 динара и 
у складу са овим новчаним износом одабрано је 2119 књига у вредности 1 162 633,80 динара. 
Књиге одабране из Откупа књига омогућиле су да Библиотека попуни своје фондове насловима  
издатим у 2015. години.  

По пријему књига из Откупа, вршена је провера броја наручених и броја приспелих књига и 
усклађивање са пратећим документом. Издавачким кућама је достављана оверена и потписана 
потврда о пријему. 

Народној библиотеци Србије је достављен детаљан извештај о реализацији Откупа књига у 
Библиотеци. 

Набављене књиге су попуниле фондове следећих одељења: 
 

Фонд Одељења белетристике            3077  књига 
Фонд Одељења стручне књиге              807  књига 
Фонд Дечјег одељења             1724  књиге 
Фонд Завичајног одељења               362  књиге 
Фонд огранка Медијана               273  књиге 
Фонд огранка Ледена стена               179  књига 
Фонд Енглеске књиге                 14  књига 
Фонд Посебних збирки                 31  књига 

 
Укупно                6467 књига 
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Број набављених публикација по одељењима 
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Током целе године пристизале су књиге, поклон разних дародаваца. Књиге су прегледане, 
направљена је селекција и одабир потребних за допуну фондова Библиотеке. Сувишци су 
одвојени за размену, поклон другим библиотекама и Банкомат књига. 

За поклоњене монографске публикације у овој години израђено је 90 Спискова као пратећих 
докумената набављених књига, са подацима о наслову књиге, броју примерака и процењеној 
вредности. 

Приликом набавке монографских публикација у 2016. години, водило се рачуна о библиотечким 
стандардима који се односе на величине фондова појединих одељења Библиотеке, о тренутном  
стању фондова појединих одељења, о потребама и захтевима читалаца. У складу са тим је и 
вршен одабир књига и попуњавање фондова појединих одељења, иако су на располагању биле  
само поклоњене књиге. 

Подаци о набавци књига унети су у НИБИС. У Групни инвентар, као Нови пакет, заведена су 100 
документа по којима се врши инвентарисање нових јединица, унети су датуми набавке, начин 
набавке, врста грађе, њена вредност и број јединица.  
 
Бројем набављених књига у 2016. години, 6467 књига, није  испуњен план набавке за ту годину, 
али је јако важна успешна реализација Тендера за набавку књига и куповина књига, које није 
било у последње три године. 
 
Одељење набавке Библиотеке перманентно прати издавачку делатност, прегледају се каталози и 
понуде издавачких кућа, претражује се библиотечка база података, израђују спискови потребних 
књига, прате потребе и захтеви корисника. 
 
Набавка серијских публикација: 
 
Куповином је приновљено 2440 свезака из 28 домаћих наслова часописа и новина, укупне 
вредности 328 465, 89 (број свезака и укупна вредност ће се допунити када буду пристигле све 
свеске из 2016. године). Куповина је најважнији, најквалитетнији и најсигурнији облик набавке и 
требало би, као вид набавке, да буде најзаступљенија.  
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Поклоном је укупно прибављено 105 наслова (852 свеске ), укупне вредности око 198 641,35 
динара. Поклоном су обухваћене и свеске из периода од 1827-1945, као и свеске које смо добили 
као поклон “Пирамида књига”. 

Националним стандардима за обављање библиотечко-информационе делатности предвиђа се 
најмањи број наслова текуће периодике у штампаном или електронском облику, у односу на број 
становника, 70 наслова домаће и пет наслова стране периодике. 

Набавка публикација за Одељење завичајних и посебних фондова: 

Поклоном разних дародаваца приновљено је: 363 монографскe публикацијe, 75 јединица 
сликовне грађе (плаката, календара и фотографија), 3 звучна снимка, 17 компјутерских формата, 
9 филмова и 250 свезака серијских публикација. 

Куповином и разменом у 2016. год. није реализована ниједна набавка. 

 

Књиге 3940
Картографска  
Филмови 9
Сликовна грађ   
Звучна грађа 3
Компјутерски  

 
Набављена библиотечка грађа за 2016. годину 

 
 

ОБРАДА БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ 
 

 
Одељење обраде је обавило каталогизацију и предментну и стручну класификацију свих 
набављених монографских публикација. Томе је претходила најпре провера наслова кроз 
каталоге, електронски и лисни, а након тога израда  каталошког записа у НИБИСу. 
 
Обрада монографских публикација: 

Број верификованих библиографских записа у 2016. години је 3349 записа. 
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Записи у НИБИСУ  су се радили у потпуном  ISBD облику, што подразумева унос свих 
потребних података које предвиђа Међународни стандард за обраду монографских публикација.  
Израдом каталошких записа формира се електронски каталог и перманентно ажурира база 
података Библиотеке. Поред израде нових записа, упоредо се радило и ажурирање већ 
постојећих записа и редакција електронског каталога. 
 
Поред електронског каталога, настављено је вођење и ажурирање централног лисног 
алфабетских каталога.   
               
Обављена је физичка обрада свих набављених књига, инвентарисање свих књига, штампање бар 
код налепница, штампање каталошких листића за алфабетски, предметни и стручни централни 
лисни каталог, као и за лисне алфабетске  каталоге библиотечких огранака. 

Статистика обрађених и инвентарисаних књига 
Број физички обрађених књига 
 6231 

Број инвентарисаних књига 
 6231 

Број одшампаних бар код налепница 
 12462 

 
Инвентарисање монографских публикација ради се у НИБИС-у и уједно израђује електронска 
књига инвентара за монографске публикације, која се редовно контролише.   
Физичка обрада обухвата стављање печата власништва и печата за инвентарни број на сваку 
набављену књигу. Поред тога, свака инвентарисана књига добија  по две бар код налепнице. 
Каталошки листићи за алфабетски лисни каталоге штампани су из НИБИС-а. 
 
Обрада серијских публикација: 

 

Прикупљање, обрада, заштита, чување, представљање и давање на коришћење библиотечко-
информационе грађе и извора. 

Обављена је физичка обрада приспелих свезака, уписивање у књигу поште, увођење у контролне 
картоне  у штампаној и електронској картотеци и вршење рекламација, уколико бројеви нису 
стигли или касне, сравњивање отпремница са приспелом грађом и разврставање износа по 
рачунима, у поље претплате, у електронској бази података; свакодневно улагање свезака и 
томова у полице као и њихово сређивање. 

Ажурирање и редакција лисног и електронског каталога, као и инвентарисање и 
реинвентарисање библиотечке грађе је у току.  

Настављено је инвентарисање грађе из периода од 1827-1945. године и поређење публикација из 
дупликата и основног фонда, како би се спречила могућност да се међу дупликатима нађу 
публикације којих нема у основном фонду. У протеклом периоду укупно је унето 188, 
верификовано 194 и инвентарисано 534 библиографских јединица. 
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КУЛТУРНО- ОБРАЗОВНА ДЕЛАТНОСТ 

Културна и јавна делатност Библиотеке на популаризацији књиге и читања и даље је, по обиму и 
по облицима, врло развијена. Од бројних програма одржаних у 2016. години у Библиотеци 
издвајамо: 

12. јануар 2016. 
У Библиотеци је представљен роман „Пета жица”, аутора Бранислав Јанковића. То  је савремена 
љубавна драма, исприповедана у исповедном кључу из визуре протагонисткиње романа. 
Побуна, коју је писац обелоданио својим новим романом, није само његов лични чин, 
стваралачки оваплоћен, већ и ауторова свесна жеља да пробуди успаване савести, одшкрине 
врата неких, још увек, табу друштвених тема, попут насиља у породици, женских злочина, 
монашког и затворског живота. 
У програму су учествовали Дејан Стоиљковић, Душан Милисављевић и аутор. 
 
21. јануар 2016. 
Са циљем да се промовишу млади талентовани литерарни ствараоци и скрене пажња да читање, 
однос према књизи од најранијег детињства, у великој мери доприноси изборима које деца праве 
током живота, вечерас је у Народној библиотеци „Стеван Сремац” представљена збирка песама 
„Башта наших живота” Јане Маслаковић, једне од најмлађих и најнаграђиванијих песникиња из 
Ниша. То је, поред осталог, и  начин да се открију стваралачки потенцијали и склоности, 
скривени, још неуочени, таленти, чврста подлога за грађење баште сопственог живота, јер књига 
јесте неизоставни део одрастања ове младе песникиње. 
Како је реч о ауторки која тек закорачује у живот, готово да зачуђују њене песме које привлаче 
свежином речи, универзалним, свеобухватним животним темама, нијансираним дубоким 
емоцијама. Постављен је проблем човековог постојања и тражење смисла живота из визуре једне 
четрнаестогодишњакиње. 
Учествовали су: Миодраг Јакшић, уредник, Миљана Игњатовић Кнежевић, рецензент, Јана 
Маслаковић песникиња, Емилија Остојић Кацуљ, Зоран Маслаковић и Татјана Богдановић 
књижевници из Ниша. За музички део програма био је задужен Никола Николић. 
Уз надахнуто казивање Јаниних стихова, вече је протекло у живој атмосфери у препуној сали 
Народне библиотеке „Стеван Сремац”. 
 
26. јануар 2016. 
Ликовна уметност и књижевност су у сталној стваралачкој узајамности, јер је, заправо, у основи 
сваког књижевног дела – слика: слика виђена и запамћена још из детињства, слика изнедрена 
сном, слика „ухваћена” у пролазу, слика насликана на платну уметника. Песник и вајар 
Звонимир Костић Палански инспирацију за своју збирку песама „На рубу сна” пронашао је у 
графикама јапанског уметника Коукија Тсуританија. Педесет пет графика – педесет пет песама. 
Уметност, исконска потреба за лепотом и потреба да се лепота пробуди у другом, спојила је два 
уметника са два краја света. 
Учествoвали су: Славица Ердељановић Цурк, Добривоје Јевтић, Љубиша Коцић и Звонимир 
Костић Палански. Уредник и водитељ Ивана Станковић. 
 
05. фебруар 2016. 
У организацији Народне библиотеке „Стеван Сремац” и Нишког културног центра,  представљен је 
часпис ѕа  за књижевност, уметност и културу „Градина” бр. 68–69/2015.  
Часопис „Градина” је обновљен октобра 1966. године. Од далеке 1900. до данас „Градина” 
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заузима централно место у нишкој периодици. Његово данашње уредништво чине: Младен 
Весковић, Александар Костадиновић, Зоран Пешић Сигма, Дејан Стојиљковић и Иван 
Цветановић. 
У програму су учествовали: Зоран Пешић Сигма, Александар Костадиновић, Дејан 
Стојиљковић, Јован Младеновић, Велибор Петковић, Далибор Поповић Поп, Горан Живковић 
Горки, Емилија Радмиловић. 
У оквиру промоције представљена је изложба „Љиљана Бибовић (1937–1986) из песничке 
заоставштине”, чији су аутори Јован Младеновић и Маја Новаковић. 
 
10. фебруар 2016. 
Народну библиотеку „Стеван Сремац” посетили су  Амбасадори културе, део непрофитног 
удружења ученика и студената Млади амбасадори. Циљ ове посете је био да се Амбасадори 
културе упознају са културним и образовним садржајима и активностима наше библиотеке, са 
циљем да у културу укључе младе, своје вршњаке, али не само као редовну читалачку публику 
већ као активни чинилац који ће учествовати у креирању културних садржаја кроз радионице, 
предавања, трибине, промоције књига, јавна читања. Са друге стране, и улога библиотекара при 
оваквим сусретима је одговорна и обавезујућа. Они су ту да младе адекватно уведу у начин свог 
рада, афирмативно утичући на њихов духовни раст и стварање културних навика, јер ће као 
такви најбоље моћи да допринесу развоју локалне заједнице. 
 
18. фебруар 2016. 
У организацији Народне библиотеке „Стеван Сремац” Ниш и Друштва уметника „Слава”, у 
нашој библиотеци одржана је манифестација „Сретања”. 
Сусрели су се угледни књижевници, уметници, ствараоци. Сви обједињени истом мисијом – 
очување корена, језика и традиције српског народа и његових обичаја. Ићи у корак са светом, 
али ослањати се на своје корене. 
Слоган овог „Сретања” јесте „Мати засади зрно, нек буде ружа, и би ружа...”, чија је порука: 
садите лепоту која као ружа једнако мирише и цару и просјаку. 
Овом приликом обележена је и годишњица постојања нишког Друштва уметника „Слава”. Тим 
поводом додељене су награде „Златни пергамент” и „Златна успомена” истакнутим појединцима 
и установама које су значајно допринеле раду Друштва и одржавању манифестације „Сретања”. 
Учествовали су: Јеленко Благојевић, Славица Пејовић, Ружица Петровић, Милош Петковић, 
Драган Ј. Ристић, Иван Драјзл, Виолета Јовић, Милица Вучковић, Русомир Арсић, Горан 
Лазаревић, Владимир Станимировић, Дечији центар Ниш, ОШ „Ђура Јакшић” Просек, ОШ 
„Радоје Домановић”, Црквени играчки ансамбл „Бранко”, Хор „Грација”, Радош Вељковић 
(виола). 
 
24. фебруар 2016. 
Вечерас је у Народној библиотеци „Стеван Сремац” представљен роман „Иследник” 
књижевника Драгана Великића, добитника 62. НИН-ове књижевне награде. Да смо мање 
веровали у лажи, да ли би данас све било другачије? Шта обликује човека? Да ли је могуће 
развијати идентитет аутономно? Да ли је данашњи човек, човек једне димензије? Ко су и како су 
људи са плаже завладали светом? Како бити у миру са собом, са својом савешћу? Проницање у 
хемијски састав ваздуха дисаног у детињству. Била су то само нека од питања о којима смо 
разговарали са овогодишњим ниновцем. Вечерашњи разговор је само додатно утврдио утисак о 
оправданости речи Горчина Стојановића: „Много људи пише, али је мало правих писаца какав је 
Великић. То је уживање у чистој литератури. Његова реченица вас увек води даље, као што је у 
музици чинио Хендрикс.” Иначе, књиге Драган Великића преведене су на петнаест европских 



 
 

 |  
 18 

језика и на арапски језик. Заступљен је у домаћим и иностраним антологијама. 
 
03. март 2016. 
У Народној библиотеци „Стеван Сремац” представљен је роман „Догађај код „Српске круне””, 
књижевнице Иванке Косанић. У тежњи да афирмишу вредности у књижевности, укажу на оно 
што има литерарни и естетски квалитет, на промоцији су говорили Горан Максимовић, Љубиша 
Митровић, Мирослав Тодоровић и Иванка Косанић. „Може ли се од овог тренутка направити 
нешто трајно? Да ли ће некада касније, када се тај тренутак уклопи у успомену, то у нечијој 
свести моћи да надвлада ову стварност, да јој дâ неки смисао?”, поред многих, суштинска су 
питања на која ауторка својим новим романом покушава да нађе одговор. Приче Иванке Косанић 
су преведене на италијански, немачки и бугарски језик. Заступљена је у више југословенских и 
српских антологија. 
 
08. март 2016. 
У Народној библиотеци представљен је нови роман Милоша Петковића „Тајна старе воденице – 
Легенда о седам мачева” аутора трилогија „Вукови судбине” и „Перунов хроничар”. Иако су 
епско-фантастични романи Милоша Петковића доживели велику популарност међу читалачком 
публиком, овог пута аутор је ипак одлучио да се опроба у другом жанру. Пред нама је 
авантуристички роман са елементима хорора, а према речима проф. др Ивана Драјзла и први 
српски ансамбл роман: „овај термин је позајмљен из кинематографије, где означава филм у којем 
не постоји један главни лик, већ више равноправних јунака. Ако уз то додамо и да сви његови 
јунаци већ имају више него добро познату историју, можемо унапред да се наслађујемо овом 
комбинацијом поп-културе и књижевности.” 
Рецензије за роман потписали су фронтмен групе Ortodox Celts Аца Селтик, и проф. др Иван 
Драјзл. За насловницу се побринуо илустратор Игор Крстић, док је познати музичар Оливер 
Катић послужио као модел за израду портрета Саве Савановића, који се налази на полеђини 
књиге. 
За музички део програма побринуо се Никола Митровић, певач бенда „Поп, херц, каро”. 
 
18. март 2016. 
Представљена је књига о духовном сјају царског града Призрена Леле Марковић, која говори о 
знаменитим Призренцима од 14. века до краја Другог светског рата, хрестоматија „Призренски 
поменик”. Представљене су најважније личности из историје, културе, просветарства и других 
области, рођене у Призрену или везане за овај крај животом и делом, које су оставиле траг у 
вери, борби за очување националног идентитета и језика, уметности и другим областима 
материјалног и духовног живота. Написи о личностима су дати хроничарски, изузимајући текст 
о патријарху Павлу, којим се и завршава овај поменик. Дакле, вишевековна прича о Призрену и 
знаменитим Призренцима почиње и завршава се у овој хрестоматији представљањем тројице 
његових највећих духовника: Светог Петра Коришког, првог српског патријарха Светог 
Јоаникија Другог и последњег преминулог патријарха Павла. Међу седамдесет седам дужих или 
краћих биографија угледних Призренаца налази се и биографија прве учитељице у Нишу 
Анастасије Насте Димитријевић. Текстови су преузимани из различитих извора и од бројних 
аутора (близу осамдесет извора), што је изнедрило неку врсту малог призренског биографског 
лексикона. „Са њим се госпођа Лела Марковић једном за свагда исказала, не само као врсни 
сакупљач и приређивач грађе већ и као истраживач, и зашто не рећи, поуздани проучавалац”, 
истакао је Милован Богавац. 
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О књизи су говорили: ректор Призренске богословије отац Милутин Тимотијевић, проф. др 
Драгиша Бојовић, проф. др Каменко Марковић, свештеник Дејан Крстић и приређивач Лела 
Марковић. 
 
21. март 2016. 
Поводом Светског дана поезије 21. марта 2016. у 19.00 сати, Народна библиотека „Стеван 
Сремац“ у сарадњи са ГО Медијана организује књижевно вече „Хајдук у библиотеци“. Градимир 
Стојковић са својом књижевном дружином у походу! 
Учествовали су: Градимир Стојковић, Љубивоје Ршумовић, Слободан Станишић, Момчило 
Мошо Одаловић, Поп Душан Ђурђев, Гордана Тимотијевић, Гордана Малетић, Драгомир 
Ћулафић, Бошко Ломовић, Славка Петковић-Грујичић, Јасминка Петровић, Тоде Николетић, 
Бранко Стевановић, Виолета Јовић, Елизабета Георгиев, Радмила Булатовић, Власта Н. Ценић, 
Звонимир Костић - Палански, Русомир Арсић, Биљана Станојевић, ученици Oсновне школе 
„Вук Караџић“ из Дољевца, модератор Бранкица Живковић. 
Уз читање поезије, на конвенционалан и неконвенционалан начин, песничке перформансе у 
Народној библиотеци „Стеван Сремац“ обележен је Светски дан поезије са циљем промовисања 
читања, писања, објављивања, поучавања поезије. 
Читајте поезију, јер сваком нашем обичном дану тренуци читања стихова могу подарити дубљи 
смисао! 
 
28. март 2016. 
Банкомат књига 
„Узми, прочитај, проследи или задржи”. Да бисмо скренули пажњу на значај читања и учинили 
књигу доступну што већем броју наших суграђана, оформили смо, у дворишту библиотеке, 
банкомат књига који бесплатно читаоцима на коришћење нуди велики број различитих наслова. 
Наиме, наши суграђани су, неоптерећени икаквим обавезама, имали могућност да слободно са 
полица нашег банкомата узму до три публикације, а да се то нигде не евидентира. Узете књиге су 
могли  да задрже, проследе на даље читање, поклоне. 
Дакле, једна неконвенционална размена књига је организована у библиотеци. Банкомат књига се 
потом нашао и  у Градској башти, а потом и на Аеродрому. 
 
31. март 2016. 
На Одељењу књиге за децу Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш ове године по петнaести, 
јубиларни пут је била расписана тема републичког литерарно-ликовног конкурса: „Да сам јунак 
из омиљене књиге“. Пристигло је 850 радова из читаве земље и један из Црне Горе. Жири за 
литерарне радове: виши дипломирани библиотекар Ивана Петковић, дипломирани библиотекар 
Јована Славковић, председница жирија Елизабета Георгиев, наша колегиница из Димитровграда, 
виши дипломирани библиотекар, која дуги низ година ради са децом, писац је и преводилац, 
пише на српском и на бугарском језику за одрасле и за децу, аутор је 11 књига и телевизијских 
библиотечких емисија „Попонајци” и „Клинци и хлапета”, врсни познавалац дечјег 
стваралаштва, што је упаковала у два истраживачка рада: „Култура читања, право детета и 
обавеза библиотекара“ и „Радионица осмеха“. Обе ове књиге ми библиотекари користимо као 
приручнике у раду са децом. 
У жирију за ликовне радове су се нашли: Љубиша Николић, колега књижничар који је свих 
година део овог жирија и организационог тима и без кога не бисмо имали овако лепо 
дизајниране дипломе, а ни плакате, и Милица Николић Средојевић, самостални књижничар. 
Председница жирија је била Зорана Ћирић, сликар и костимограф, дугогодишњи професор 
Средње уметничке школе у Нишу. Добитник бројних награда за своје креације.  
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Цео програм је био пропраћен и музичким интерпретацијама изврсног Милана Тодоровића на 
класичној гитари. 
 
01. април 2016. 
Плесно вече Аргентиског танга у Библиотеци! 
За некога је танго тек плес, правилан став, прецизан и стабилан корак, док је за друге начин 
живота или прича душе. Он је и музика и плес и певање али и поезија! Отуда танго у 
Библиотеци, као још једна потврда о прожимању различитих врста уметности. 
 
05. април 2016. 
У Народној библиотеци „Стеван Сремац” представљен је цветник песама о Нишу „Наиса 
љубави моје”, граду бурне историјске прошлости, који је вековима познат као место сусретања 
источних и западних цивилизација, у коме је рођен први хришћански цар. 
„Овај избор настао је у једном тренутку осврта на велику годишњицу хришћанства. Годишњица 
је прошла, а наш избор остао је необјављен. Сада то чинимо, не мењајући ништа на његовом 
садржају”, истакли су приређивачи Недељко Богдановић и Милорад Стојковић. 
У „Наиси” су заступљене песме бројних угледних стваралаца: Бранка Миљковића, Васка Попе, 
Гордане Тодоровић, Добрице Ерића, Мирослава Максимовића, Димитрија Миленковића, 
Добривоја Јевтића, Љубе Станојевића, Саше Хаџи Танчића и других угледних аутора. 
 
10. април 2016.  
Народна библиотека „Стеван Сремац” у Нишу организовала је четворонедељну школу 
креативног писања, фокусирану на кратку причу, коју ће водити познати нишки писац Милош 
Петковић. Циљ ове школе није само упознавање њених полазника са техником писања кратких 
прозних форми већ она треба и да им пружи одговоре на суштинска питања, која директно и 
индиректно прате литерарно-креативан чин: како да на прави начин уплове у свет писане речи и 
професионално се баве писањем, како да дођу до издавача, како да најадекватније свој рад 
представе читалачкој публици и медијима итд. По завршетку школе, полазници су добити 
задатак да напишу по једну кратку причу. Стручна комисија је  оценила која је од написаних 
прича најбоља, а име победника  проглашено 13. маја 2016. године, на Дан Библиотеке. 
 
14. април 2016. 
 Одржано је  књижевно вече у оквиру песничке манифестације „Чудовање Слободана 
Стојадиновића”. У знак сећања на „човека широке душе и отвореног срца” објављена је 
споменица „Чудесник” коју је приредио Милош Јанковић. 
Заступљен је у бројним изборима и антологијама српске поезије у земљи и иностранству. Песме 
су му преведене на италијански, бугарски, немачки, француски, хебрејски, енглески и 
македонски језик. Слободан Стојадиновић је, како наглашава Горан Максимовић „по свему 
особен и атипичан пјесник, онај који сумња и преиспитује, који је циничан и неприлагодљив, 
онај који се поиграва са конвенцијама и разобличава лажи, који увијек жуди за тиме да проникне 
у оно што је магловито и нејасно, а његова је лирика, у магистралним својим токовима, израсла у 
ексклузиван глас савременог српског пјесништва.” 
У програму су учествовали: Јован Пејчић, Андреј Јелић Мариоков, Драган Ј. Ристић, Зоран 
Вучић, Борица Лилић, Милоје Дончић, Велимир Костов, Миња Илијева, Мирослав Тодоровић, 
Зоран Вучић, Јовица Ђурић Мајор, Душан Мијајловић Адски, Русомир Арсић, Иванка Косанић. 
 
18-23. април 2016. 
И ове године, поводом обележавања Светског дана књиге и ауторских права, Народна 
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библиотека „Стеван Сремац“ је обрадовала  Нишлије попустом од 50% на годишњу чланарину 
за децу и одрасле. 
У временском периоду од 18. до 23. априла 2016. године уплатом од 350 динара за годишњу 
чланарину (која вам омогућава коришћење свих фондова Библиотеке) или 150 динара (што 
подразумева коришћење само фонда Одељења књиге за децу) Нишлије су имале могућност да 
постану чланови Библиотеке. 
 
19. април 2016. 
Представљена је збирка поезије „Фламенко утопија“, новопазарске песникиње Надије Реброње 
представнице Србије на међународном фестивалу поезије у Никарагви. Како је нагласио 
Бранислав Јанковић у поетском изразу Надије Реброње „град постаје универзум. Њени лирски 
субјекти, у разиграном кругу, са својим ђаволима, плешу у градовима у којима никад нису били. 
Град постаје метафора живота и небитно је где се налази, ионако су важније географске мапе на 
лицу... погледи, осмеси... јер „човек је човеку огледало“. На фантастичан начин она инкомпорира 
у своје тесктове различите културе, уметности, народе и религије. Неке њене песме наликују 
хаику поезији, што иде у прилог чињеници да је Надија отворена у сваком погледу и да својом 
поезијом грли целокупан свет.“ 
За музички део програма била је задужена Винка Ковачевић, а о њеној поезији говорио је 
Бранислав Јанковић. 
Надија Реброња, осим писањем поезије бави се и њеним превођењем и књижевном критиком. 
 
21. април 2016. 
Представљена је и црногорска дијаспора кроз визуру Ненада Стевовића. Публициста и 
истраживач црногорске дијаспоре, између осталог је истакао: „Животни пут сваког потомка 
исељеника је поплочан сегментима из прошлости, и онај ко не зна или заборави одакле је дошао, 
тај неће пронаћи пут којим треба да иде у будућност (...) свака сеоба је појединачно тужна на 
свој начин и што је исељеник физички даље од своје постојбине, срцем јој је ближе“. 
На промоцији су говорили: Владимир Каљевић, историчар, Милош Паовић, Национални савет 
Црногораца и Ненад Стевовић, аутор. Одломке је читао Алекса Гиљен, из Црногорског културно 
просветног друштва „Принцеза Ксенија“ из Ловћенца. 
 
22. април 2016. 
Народну библиотеку „Стеван Сремац“ посетили су ученици Гимназије „Светозар Марковић“ са 
својим професором књижевности Миланом Петровићем. Како се и по којим критеријумима 
врши набавка публикација? Обрада публикација. Библиотечко-информациони систем Нибис. 
Електронски каталог библиотеке. Концепт програмских активности. Разноврсност и бројност 
библиотечког фонда. Рад са корисницима. Била су то само нека од питања о којима смо 
разговарали са нашим гостима. 
Кроз неформални разговор пуно тога сазнали о својој библиотеци. 
 
23. април 2016. 
Поводом Светског дана књиге и ауторских права, Млади амбасадори културе допунили су 
„банкомат“ у Библиотеци. Акцију Младих амбасадора подржало је Народно позориште Ниш, 
донирањем карата, као поклон сваком амбасадору који буде приложио књигу. Поред тога, 
ученици гимназије „Бора Станковић“ представили су свој производ који им је донео победу и 
пласман на националном такмичењу у Београду. Ergobook је еколошко и ергономско постоље за 
књиге које се прилагођава кориснику. Доводи његово тело у оптималан положај и олакшава 
читање стога нема болова у врату и леђима. Омогућује упоредно праћење екрана и књиге, док су 
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руке слободне и не заузима пуно места на радној површини. Намењен је ученицима, студентима, 
али и свим људима који проводе доста времена уз књигу. 
 
05. мај 2016. 
„Пирамида од књига”. Народној библиотеци „Стеван Сремац” уручена је „Пирамида од књига”. 
Тиме је фонд наше библиотеке обогаћен бројним вредним и читаоцима интересантним књигама 
из свих области и дисциплина људског духа. 
Директорка Народне библиотеке „Стеван Сремац” Соња Шуковић изразила је захвалност 
руководству Народне библиотеке Србије, наглашавајући колико је важно да обновимо свест о 
значају библиотека, о потреби улагања у њих и пружању континуиране подршке библиотекама и 
библиотекарима. 
 
11. мај 2016. 
У оквиру манифестације „Молијерови дани“ Народну библиотеку „Стеван Сремац“ посетио је 
француски писац Алексис Жени, добитник Гонкурове награде за роман „Француско умеће 
ратовања“. Награђени роман је написан у класичном стилу и представља неку врсту медитације 
о француском националном идентитету и колонијалним ратовима, који још увек утичу на начин 
размишљања људи у Француској. 
 
18. мај 2016. 
Обележено је 137 година Народне библиотеке “Стеван Сремац”. Народна библиотека „Стеван 
Сремац” прва је јавна библиотека у јужној Србији. Као година оснивања сматра се 1879. када је 
група професора предвођена Стеваном Сремцем у оквиру Гимназије основала библиотеку и 
читаоницу, које су служиле и грађанима. Дан Библиотеке 13.мај је сећање на владику нишког 
Јеронима Јовановића који је на тај дан све своје богаство даривао нишкој библиотеци. Поред 
бројних званица, прослави су присуствовали: председник Скупштине Града Ниша, проф. др 
Миле Илић, Командант Копнене војске, генерал-потпуковник Милосав Симовић, академик 
Миро Вуксановић, управник Библиотеке САНУ, старешина Саборног храма, протојереј-
ставрофор Бранислав Цинцаревић, Никола Шеатовић, представник Министарства културе и 
информисања Републике Србије и Владимир Шекуларац, представник Народне библиотеке 
Србије. 
 
20. мај 2016. 
Отворена  је изложба графика реномираног јапанског уметника Тамеканеа Јошихатсуа, чије 
графике, како примећује Миодраг Даја Анђелковић „одишу узвишеном елеганцијом, отмено 
равнодушном према социјалној свакодневици“. „Већ при првом сусрету са графикама Тамеканеа 
Јошихатсуа пада у очи да овај уметник као ретко ко у великом обиму користи златну боју. Речено 
језиком бајке – све чега се дотакне постаје златно“, наводи Звонимир Костић Палански. 
Ову изложбу наши суграђани су имали прилику да погледају и у „Ноћи музеја“. 
 
20. мај 2016. 
У Народној библиотеци „Стеван Сремац“ представљена је књига „Управљање људским 
ресурсима“ аутора др Живка Кулића, др Радана Лакићевића и др Љубише Здравковића. 
На око 350 страна, на савремен, систематичан и веома разумљив начин, обрадили су  сва 
значајнија питања из области управљања људским ресурсима. Тематика којом се аутори баве 
сагледана је и обрађена не само са теоријско-научног аспекта него и са историјског, позитивно-
правног и упоредног становишта, што понуђеном тексту даје посебан печат и квалитет. 
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Иако је књига првенствено намењена студентима, може корисно послужити и запосленима у 
служби за људске ресурсе јавних и приватних предузећа, у државним органима, органима 
локалне самоуправе и другим евентуалним корисницима. 
 
21. мај 2016. 
Као и сваке године, сада већ традиционално, Народна библиотека „Стеван Сремац” ће се својим 
учешћем, програмима из области културе, придружила манифестацији „Ноћ музеја”.   
У сарадњи са Удружењем грађана „Јавне манифестације“, у „Ноћи музеја”, са почетком у 20.00 
часова, у дворишту Библиотеке, организовали смо песничко вече под називом „Песма живи” на 
коме ће учествовали бројни песници из различитих књижевних клубова и друштава како Ниша, 
тако и околних места. Учествовали су : Друштво књижевника и књижевних преводилаца Ниша, 
Нишки песнички круг, Савез књижевника у отаџбини и расејању СКОР, Друштво књижевника 
„Глас корена”, Књижевни клуб „Бранко Миљковић”, Друштво писаца „Чегар”, Удружење 
уметника „Светионик”. Посетиоце програма очекује и богат музички програм. Још једну 
поставка – изложба „Гласине круже, посестримо! – Рецепти, савети и мода из старих часописа и 
новина”. Изложбом , помоћу фотографија, одабраних текстова, реклама, рецепата, и других 
прилога о женама у часописима и новинама који су излазили од 1827. до 1945. године, покушали 
смо да представимо дух и менталитет тог времена. Сазнаћемо како се живело, запошљавало, 
забављало, венчавало, облачило, шта је људе радовало, а шта растуживало. 
У оквиру пројекта „Књижевном стазом Бранка Миљковића“, вечерњи шетачи посетили су 
Библиотеку у 20.00 часова: Бранко и књижевне вечери у Библиотеци, наратор Видосав 
Петровић. 
У музичком делу програма наступио је  и хор „Чаролија“, под руководством Гордане 
Стаменковић, професора музике. 
 
24. мај 2016. 
Колектив Народне библиотеке „Стеван Сремац“, у присуству свештенства и чланова колектива, 
обележио је своју славу Св. Ћирило и Методије. 
 
09. јун 2016. 
У сарадњи са амбасадом Аргентине и Културним центром Латинске Америке организовали смо  
књижевно вече. Кроз причу о Аргентини, њеној историји и обичајима,  у Библиотеци је  
представљен роман „Сатурно“, аутора Игнасиа Хутинија. 
Рођен у западном делу Буенос Ајреса у Аргентини, новинар и писац Хутини, радио је у разним 
медијским и новинарским кућама где је створио многе документарце и аудиовизуелна дела у 
области фантастике, које ћемо овом приликом и представити. 
 
10. јун 2016. 
У намери да разоткрију магични свет библиотеке, спознају радост и неопходност читања, 
Библиотеку су данас посетили ученици II и IV разреда Основне школе „Милан Ракић” из 
Медошевца са својим учитељицама Слађаном Николић и Горданом Ђелић. 
 
14. јун 2016. 
Отворена је  изложба јапанске уметнице Сари Наканиши. Како је навео Миодраг Даја 
Анђелковић: „ова талентована уметница избегла је дуге и гипке линије којима су пажљиво 
орнаментиране естампе Јапана, избегла је и лепезу линија, стилизовани пејзаж и готово балетске 
кретње актера тих чудесних графика које су својеврсни печат ове далеке и лепе земље. 
Напротив, она поетске закључке својих једноставних бакрописа искључиво остварује 
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средствима ликовног вокабулара познатих Европљана, понајвише немачких експресиониста 
Паула Клеа и Георгеа Гроса. Дакле, робусно цртање по плочи са изразито поетским исходиштем. 
Да ли ме то подсећа на транскрипцију византијског сликарства у делима Кандинског и 
Маљевича? Какав срећан почетак једне каријере и каква недокучивост у њеном даљем раду!“ 
 
16. јун 2016. 
Народна библиотека „Стеван Сремац“ у сарадњи са Друштвом за неговање духовних вредности 
„Вук Караџић“  обележила  је стогодишњицу од смрти Петра Кочића. 
Учествовали су: Горан Максимовић, Снежана Милосављевић Милић, Власта Ценић, Милунка 
Митић и Немања Јовановић. 
 
Јул – август 2016. 
Библиотека на базену.  У сарадњи са Спортским центром Чаир на базену је настављена акција 
читам и пливам. Пракса је показала да је ово изванредна прилика да се и на овај начин предтави 
активност библиотеке, чиме смо изашли из класичних оквира кад је библиотекарство у питању. 
 
06. јул 2016. 
У Библиотеци је освануло необично Дрво знања! У жељи да нашим корисницима укажемо на 
чињеницу да морају лагано, стрпљиво, радознало изграђују  своје дрво знања, непрекидним 
усавршавањем и  надограђивањем. 
 
29. јул 2016. 
Представљена књига „Трагања“, ауторке Викторије Џунић. Књига „Трагања“ представља 
преплет осам прича повезаних трагањем као лајт-мотивом, испричаних питким, једноставним, 
уверљивим језиком који читаоца буди и не оставља равнодушним. Поред тога, ово Викторијино 
приповедачко ткање натопљено је најфинијим лиризом, повезаним са дубоким, данас ретким, 
саосећањем за човека што је још један квалитет ове приповедне збирке. 
 
11. и 12. август 2016. 
Преображењско појање 
Пети фестивал књижевног стваралаштва на народном говору, ПРЕОБРАЖЕЊСКО ПОЈАЊЕ, 
одржан 11. и 12. августа 2016. године у Библиотеци, уз учешће књижевних стваралаца из земље 
и дијаспоре. Организатори ове јединствене књижевне манифестације су Нишки песнички круг, 
Народна библиотека “Стеван Сремац“ Ниш и УГ Јавне манифестације Ниш, а припремљен је 
богат програм, уз учешће афирмисаних стваралаца и музичких талената. Програми почињу од 
19 сати. Прво вече је било посвећено поезији, а друго прози на дијалекту, 
 
18. август 2016. 
Омаж Љубомиру Поповићу у Библиотеци. 
Његова дела се налазе у престижним галеријама, музејима и колекцијама широм света. О 
његовом делу писали су Ален Боске, Ален Жуфроа, Андре Пјер де Мандијарг и Патрик 
Валдберг, а касније и многи други аутори, међу којима Етијамбл, Жан-Кларанс Ламбер, Жил 
Нере, Густав Рене Хоке, Жан-Кристоф Баји, Жан-Луј Ферије, Изор де Сен Пјер, Ан Тронш, 
Саран Александријан, Мишел Еленбергер. 
Био је један од најцењенијих савремених српских сликара, како у домаћим, тако и у 
међународним круговима. 
О њему су говорили Миодраг Даја Анђелковић и Звонимир Костић Палански, док је Љубиша 
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Коцић направио осврт на стваралаштво овог великана ликовне сцене, кроз неколико филмова и 
слајдова. 
 
07. септембар 2016. 
Народну библиотеку „Стеван Сремац“ су  посетили градоначелник Ниша господин Дарко 
Булатовић и директор Завода за уџбенике господин Драгољуб Којчић. Том приликом свечано је 
уручена донација Завода за уџбенике чиме је књижни фонд Библиотеке обогаћен бројним новим 
и вредним насловима. 
 
08. септембар 2016. 
Представљена је збирка песама „Сокол златних крила” аутора Јована Младеновића, поезија 
високо култивисаног стиха на завичајне теме, како запажа Лука Прошић. „Књига је за оне 
читаоце који воле и стихове, у којима се, понекад, иза недоречености и сведености речи открије 
њихова магичност, „мирис” тајне, узбудљива лепота народног говора.  
У програму су учествовали: Горан Максимовић, Горан Станковић, Милица Миленковић и Јован 
Младеновић. 
 
15. септембар 2016. 
Песничко вече са Аном Илић 
Вечерас је у Народној библиотеци „Стеван Сремац“ представљена млада песникиња и студент 
филозофије Ана Илић, по многима „чудесна девојка из Владичиног Хана“. У програму су 
учествовали: Велибор Петковић, Ана Илић и Емилија Радмиловић. Говорећи о Аниној поезији, 
Велибор Петковић је нагласио:„У тренуцима када би многи храбри заћутали, Ана проговара 
искреним гласом поезије. Од ње сазнајемо да „на страшном месту постојати“ није некаква terra 
incognita, већ овај наш живот, у коме се под ударцима не треба савијати, већ бити усправан и 
свој. То је једини начин да се припада и другима, јер само кроз љубав сви заједно и постојимо. 
Сваки је човек цео свет, а универзум не постоји без нас. Данас и увек, чак и кад не разумемо 
живот, Анини стихови нам поручују да оно што јесте никада не престаје. 
 
16. септембар 2016. 
Вечерас је у Народној библиотеци „Стеван Сремац” представљена књига „Књижевни водич кроз 
Београд”, аутора Јове Анђића. О књизи су говорили Јово Анђић, аутор, Јован Младеновић, 
кустос Народног музеја Ниш и књижевник Горан Станковић. 
Кроз приче о интимним и стваралачким судбинама двадесет четири писца испричана је историја 
Београда као града великих књижевника. 
Као обиман извор биобиблиографских детаља, Књижевни водич кроз Београд драгоцен је свим 
изучаваоцима српске књижевности и историје, како ученицима и студентима тако и 
стручњацима. Будући да садржи и прецизне мапе и неколико стотина фотографија и 
топографских одредница, представља изванредан водич за кретање кроз савремени Београд и 
упознавање с његовом књижевном и културном историјом. 
Репрезентативан документ о Београду као граду великих писаца, изванредан спој књижевно-
историјског прегледа и водича кроз Београд који обухвата време од Доситеја Обрадовића до 
данас. 
Организатори: Нишки културни центар и Народнa библиотека “Стеван Сремац” Ниш. 
 
23. септембар 2016. 
Вечерас је у Народној библиотеци „Стеван Сремац“ представљен роман „Жене су ближе 
Христу“ ауторке Марије Јакшић. 
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„У овом вишеслојном и оригиналном дијалошком роману, великом буквару љубави и поучнику 
живота градских и сеоских породица и оних невољника и усамљеника, ма где били, проткано је 
све оно што би сва вредна дела требала да садрже“, закључио је др Слободан Дошић. Говорећи о 
роману Марије Јакшић, академски сликар Зоран Перић скренуо је пажњу на чињеницу да је 
ауторка „у нашу књижевност удахнула нешто ново и несвакидашње као својевремено Херман 
Хесе и Маркес у њиховим поднебљима“. 
О књизи су говорили књижевница Марија Јакшић и др Слободан Дошић. 
 
28. септембар 2016. 
У холу Народне библиотеке „Стеван Сремац“ отворена је изложба графика шведске уметнице 
Марије Хед под називом „Време између дана и ноћи“. Изложба се састоји од деветнаест графика 
малог формата, а њих прате песме Звонимира Костића Паланског. 
„Графике Марије Хед представљају вишеструки наговор – наговор на филозофију, психологију, 
антропологију, теологију, на поезију. И то, истовремено. Док одгонета њену симболику гледалац 
нужно постаје филозоф, психолог, антрополог, теолог или песник. И опет, рекао бих, све заједно, 
истовремено“, каже Звонимир Костић Палански. 
 
15. октобар 2016. 
Народну библиотеку „Стеван Сремац“, данас је посетио министар Милан Кркобабић са својим 
сарадницима. Том приликом је нагласио неопходност заједничког доприноса развоју културног 
стваралаштва. 
 
20. октобар 2016. 
Представљен је  нови двоброј часописа за књижевност, уметност и културу „Градина” бр. 70–
71/2016. У оквиру промоције представљена је и изложба „Гордана Тодоровић (1933-1979) - 
Иверје из заоставштине”, аутора Јована Младеновића. Учествовали су: Зоран Пешић Сигма, 
Иван Цветановић, Александар Костадиновић и аутори из Ниша. 
 
21. октобар 2016. 
Организовали смо потом и вече слем поезије, поезија која обухвата широк спектар израза, 
стилова, приступа писању и извођењу. Дисциплина која у себи носи поетски жар и умеће са 
позоришних дасака. Учествовали су: Милан Мијатовић, Драгана Николић, Бојан Илић Бокерини 
и Горан Живковић Горки. 
 
28. октобар 2016. 
Представљена је  збирка поезије „Кад би љубави било“, аутора Радосава Стојановића. 
Мада је запажено место у савременој српској књижевности стекао пре свега као прозни и 
драмски писац, Радосав Стојановић поседује и веома важан песнички опус који карактерише 
„чврст идентитет и поетичка самосвест“. Његова поезија представља путовање кроз пределе 
стварности и снова, кроз просторе прошлости и садашњости, кроз обрисе могуће будућности. 
Какав је песников доживљај љубави, шта прожима његов уметнички свет спознали смо на 
вечерашњој промоцији. 
У програму су учествовали: проф. др Горан Максимовић, руска песникиња и преводилац Јелена 
Бујевич и аутор Радосав Стојановић. 
 
1. новембар 2016. 
Организована је бесплатна школа кинеског језика у Библиотеци! 
Народна библиотека „Стеван Сремац“ у сарадњи са Институтом Конфуције у Београду, од 
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новембра организована је  бесплатна школа кинеског језика. Полазници имају прилику да науче 
како да на једноставан начин изразе своје мишљење, осећања и потребе, успоставе основну 
конверзацију и пишу елементарне кинеске карактере и реченице. 
 
03. новембар 2016. 
Представљена је збирка поезије „Сродне душе“, аутора Зорана Пешића Сигме, објављена као 
првонаграђена на конкурсу Балканског књижевног гласника. Александар Б. Лаковић примећује 
да су „свет детињства, младости и амбијент породичног живота упечатљиви, што и бележи 
најновија Пешићева књига коју у целини обележава „ефектан, (благо) ироничан и игрив 
песнички дискурс“. 
У програму су учествовали: Снежана Божић, Александар Костадиновић, Зоран Пешић Сигма и 
Емилија Радмиловић. 
 
18. новембар 2016. 
Вечерас је отворена изложба графика естонске уметнице Еве Еесмаа, уметнице која „лирски и 
радосно антиципира један свет којем припада и она, а то је свет универзалне лепоте“ примећује 
Миодраг Даја Анђелковић. Излагала је на око тридесет међународних групних изложби и 
петнаест самосталних. Према сопственим речима, изражава се најуспешније кроз поетску 
фигурацију, користећи интаљо технике и, повремено литографију. 
 
18. новембар 2016. 
Представљена је  књига „Зид“ аутора Стојана Богдановића „рационална и убедљива, сугестивна 
и занимљива, јер нам открива нове углове опсервирања и песничког тумачења света. Импонује 
духовном зрелошћу, наративном разуђеношћу што кроз стихове указује на подтекстуалност 
певања (зидања). Богдановић је песник, Андрићем казано, који зна да изненади познатим. То 
познато у његовој поезији има естетску пуноћу песме која је остварена са хоризонталном 
ововременом основом са које песник мотри прошлост, али на свој иронијско хуморни начин, 
онај што поезији обезбеђује и друге димензије, и призиве.“ нагласио је Мирослав Тодоровић.  У 
корпусу нашег савременог певања „јасно се издваја његов глас“, наглашава Лазић. 
У програму су учествовали: Иванка Косанић, Милица Вучковић, Иван Цветановић, Мирослав 
Тодоровић, Биљана Банић и Стојан Богдановић. 
 
23. новембар 2016. 
Представљена је збирка песама „Предео за птицу” аутора Звонимира Костића Паланског, 
инспирисана графикама бразилског уметника Паула Роберта Лисбое. У програму су 
учествовали: Верица Новаков, Добривоје Јевтић, Александар Костадиновић и Звонимир Костић 
Палански. 
Говорећи о књизи „Предео за птицу“, Јовица Аћин је између осталог нагласио: „Попут дубоко 
урезаних трагова у овом свету, чудесни песнички захвати Звонимира Костића Паланског 
представљају својеврсну мапу преображаја који се тичу слика створених, рекао бих, у нашим 
сновима и бдењима. Песник чија је изузетна визуална култура, штавише пластичка, врхунски 
однегована, наставља свој успон, започет давно и ја га се сећам још из својих раних година, 
успон без одступања уз планину српског језика и све творачки интензивније откривајући нам 
његове поетске жиле. Ма колико тајновито, биће напослетку то дело за памћење.“ 
 
25. новембар 2016. 
Народна библиотека „Стеван Сремац“ у сарадњи са Француским институтом у Србији – Ниш 
организовали су час плеса на француском језику у библиотеци. 
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Народну библиотеку „Стеван Сремац“ посетила је Марион Вио, руководилац Француског 
института у Србији - Ниш. Сусрет је организован у циљу промовисања и развијања француске 
културе у Србији, као и унапређењу већ постојеће сарадње 
 
30. новембар 2016. 
Народна библиотека „Стеван Сремац“ у Нишу, у сарадњи с Универзитетском библиотеком 
„Светозар Марковић“ у Београду, реализовала је програм сталног стручног усавршавања у 
библиотечко-информационој делатности за све запослене у јавним библиотекама Нишавског 
управног округа, на тему: Библиометрија и научни часописи 
 
30. новембар 2016. 
У Народној библиотеци „Стеван Сремац“ представљена је монографија др Бранке Драгосавац 
„Јавне библиотеке у Србији од 1901. до 1918. године“. 
Монографија употпуњава недовољно проучену и само фрагментарно исписану историју српских 
јавних библиотека, будући да одређени број објављених монографија не пружа могућност 
целовитог сагледавања проблематике. Публикација настоји да историја библиотека Србије 
добије целокупан хронолошки ток развоја: од манастирских и дворских библиотека, преко 
Националне библиотеке, читалишта, школских до универзитетских и специјалних библиотека. 
Заснована је на исцрпном истраживању расположиве архивске грађе, штампаних извора, 
библиотечких архива и објављене грађе, чиме је у српском библиотекарству испуњена велика 
празнина. 
У програму су учествовали: Бранка Драгосавац, Гордана Стокић Симончић и Горан Траиловић. 
 
Конкурс за графичаре 
Народна библиотека „Стеван Сремац“ у сарадњи са Интернационалним удружењем „Палански 
арт“ расписала је конкурс за графичаре. С обзиром да Библиотека има богату колекцију графика 
у свом графичком кабинету, а да већ одавно није било нових донација, пружили смо могућност 
свим заинтересованим уметницима да донирају једну до три графике. Конкурс је  трајао до краја 
септембра 2016. године. Комисија за доделу награда на међународном конкурсу за графичаре у 
организацији Народне библиотеке „Стеван Сремац“ и Интернационалног удружења „Палански 
Арт“, 6. децембра 2016. донела је једногласну одлуку и изабрала најуспешније радове 
графичара: 
1. Тамекане Јошикатсу, Јапан, 
2. Пауло Роберто Лисбоа, Бразил, 
3. Снежана Кезеле, Србија. 
Пристигао је 61 рад 21 уметника из Јапана, Бразила, Аргентине, Перуа, Италије, Немачке, 
Хрватске и наше земље. 
 
13. децембар 2016. 
Вечерас је у Народној библиотеци „Стеван Сремац“ представљена публикација „Фонд 
библиотеке Саборног храма у Нишу“. Овај значајни завичајни наслов плод је сарадње нишког 
Саборног храма и Народне библиотеке „Стеван Сремац“, а по благослову владике Теодосија. 
У програму су учествовали: протојереј-ставрофор Бранислав Цинцаревић, старешина Саборне 
цркве у Нишу, др Ивица Живковић, уредник медијско-информативне службе Епархије нишке, 
Соња Шуковић, директор Библиотеке, Јована Славковић, дипл. библиотекар и приређивач 
публикације и водитељ Емилија Радмиловић. У музичком делу програма наступила је Нишка 
црквена певачка дружина „Бранко“. 
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14. децембар 2016. 
Поводом Дана библиотекара Србије 14. децембра, Народна библиотека „Стеван Сремац“ је  
обрадовала  Нишлије попустом на годишњу чланарину за децу и одрасле. 
Од 14. до 17. децембра 2016. године уплатом од 400 динара за годишњу чланарину (која вам 
омогућава коришћење свих фондова Библиотеке) или 200 динара (што подразумева коришћење 
само фонда Одељења књиге за децу) суграђани су имали могућност да  постатну чланови или 
обнове чланарину.  
 
16. децембар 2016. 
У Народној библиотеци „Стеван Сремац“ Ниш, одржана је годишња конференција за новинаре у 
циљу информисања јавности о раду Библиотеке у претходном периоду и постигнутим 
резултатима. 
 
16. децембар 2016. 
Вечерас је у Народној библиотеци „Стеван Сремац“ представљена приповедна збирка „Бесани“ 
аутора Горана Стојичића. Реч је о књизи модерне и иновативне форме, са правом мером стилски 
сведене приповедне прозе, а ипак усложњене тематике која се бави најкомпликованијим, 
најдубљим и најопштијим питањима човекове психичке стварности.  Дакле, аутор се бави 
питањима над којима је упитан савремени човек и на тај начин му помаже не само да се лако 
идентификује са прочитаним, већ и да на своју упитаност пронађе праве одговоре. 
 
21. децембар 2016. 
Представљена је  књига изабраних и нових песама „Поновна рођења“ Бојана Јовановића.  О 
књизи су  говорили: Миодраг Петровић, Горан Максимовић, Снежана Божић, Добривоје Јевтић 
и аутор Бојан Јовановић. Стихове је читала Емилија Радмиловић. 
Важан аспект књижевног рада Бојана Јовановића чине тематски есеји и текстови о домаћим и 
иностраним писцима. Снимио је преко четрдесет алтернативних филмова, приредио је 12 књига 
и више часописних зборника посвећених различитим културолошким и књижевним темама. 
Осим бројних научних и стручних радова, аутор је и многих антрополошких дела. Песме су му 
превођене на енглески, француски, немачки, италијански, мађарски и словенске језике. 
Заступљен је у више антологија. 
У његовом опусу посебно место имају радови посвећени проучавању културе Ниша и југа 
Србије. Писао је о нишкој Градини, Нишкој декларацији, Цару Константину, Стевану Сремцу, 
Бранку Миљковићу, Борисаву Станковићу и значајним савременим нишким књижевницима и 
уметницима. Одреднице о његовом раду објављене су у општим и специјализованим 
енциклопедијама: Енциклопедији српског народа, Филмској енциклопедији, Енциклопедији 
филмских редитеља. 
 
23. децембар 2016. 
У циљу упознавања са различитим фондовима књига Библиотеке, правилима њеног рада и 
коришћења књига, ученици другог разреда Гимназије „Светозар Марковић“ са својом 
професорком књижевности Маријом Станчић Михајловић, посетили су Народну библиотеку 
„Стеван Сремац“. 
 
24. децембар 2016. 
У знак захвалности због успешне сарадње између Народне библиотеке „Стеван Сремац“ и 
Француског института а у циљу промовисања француске културе, Француски институт је 
даровао нашој библиотеци велики број књига француских аутора на српском језику. 
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Сви догађаји и акције су најављени у писаним и електронским медијима. Позиве публици 
упутили смо електронском поштом и позивницама, а промоције најављивали посебно израђеним 
плакатима. Догађаји су били пропраћени на одговарајући начин, уз бројну публику различите 
структуре, различите старосне доби.  
 
Поред поменутих и наведених акција и дешавања, Одељење маркетинга радило је и на 
пословима: израда чланских карата, израда идејног решења календара, Каталога периодике, 
букмаркера, визит карте и другог рекламног материјала. Редовно праћење и техничка подршка 
акција и програма других одељења. Уређивање фејсбук странице. Израда презентација. 
Формирана је Књига утисака, како би смо стекли увид у квалитет програма, пратили мишљење 
наших сарадника и корисника, увек отворени за њихова гледишта и идеје. 
 
Издвајамо са Одељења књиге за децу:  
      
Редовне активности:  
 
Током године на Одељењу је вршен упис нових корисника и обнова библиотечке чланарине за 
старе кориснике, избор, препорука и издавање публикација, пружање разних информација 
корисницима, затим издвајање књига за коричење и расход, попис књига за отпис, стално 
премештање и сређивање фонда по УДК систему и у складу са потребама корисника и 
одржавање хигијене у просторијама Одељења. 
 
У редовне активности спада припрема и реализација изложби, украшавање Одељења поводом 
разних датума, избор и припрема материјала и реализација разних радионица, рад са децом као и 
посебно ангажовање око малишана који групно посећују Библиотеку.  
 
 Највећи број корисника овог одељења су деца од прве до петнаесте године, што представља и 
најосетљивији део популације нашег града. Рад са њима је веома захтеван и потребно је уложити 
много труда, стрпљења и довитљивости да би свако од њих изашао са овог Одељења задовољан 
и са позитивним утиском и о библиотеци и о књизи. Редовни корисници Одељења су и студенти, 
васпитачи и учитељи.  
 
Конкурс:  
 
Поводом Међународног дана књиге за децу, 2. априла 2016. године, организован је по 15. пут 
ликовно-литерарни конкурс на тему: Да сам јунак из омиљене књиге. Пристигло је 850 радова 
основаца из Србије, Црне Горе и Републике Српске. Председница ликовног жирија, сликар и 
костимограф из Ниша, Зорана Ћирић и председница литерарног жирија, књижевница и 
библиотекарка из Димитровграда, Елизабета Гергиев одабрале су радове двадест и једног детета. 
Завршна свечаност је одржана 1. априла у читаоници Одељења књиге за децу када су уз 
прогодан програм награђени најбољи учесници Конкурса. 
 

Промоције и дружење са писцима: 
Током године организована су упознавања и дружења са писцима: 
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Виолета Јовић: До детета треба расти, збирка песама за децу млађег узраста.  Поред ауторке у 
промоцији учествује и двадесеторо ученика предшколске групе ОШ Цар Константин. (25. 
јануар). 
 
У оквиру и организацији Медијана фестивала за децу и дечјег стваралаштва Јасминка Петровић 
и Елизабета Георгиев су представиле Јасминкин роман за тинејџере Лето када сам научила да 
летим. Промоцији су присуствовали ученици 8. разреда ОШ Вожд Карађорђе  и ученици 6 
разреда ОШ Ратко Вукићевић, а придржили су им се песници Раша Попов, Љубивоје Ршумовић, 
Мошо Одаловић, Драгомир Ћулафић, Бранко Стевановић и други. (22. март). 
 
Мирјана Балтезаревић: Шојла мојла, књига песама за децу, коју је издао Културни центар 
Црвенка, као прву награду за  Мирјанину победничку песму на фестивалу Булка за 2014. Поред 
ауторке у програму су учествовали и књижевници: Миња Илијева, Русомир Арсић, Вера 
Цветановић, Биљана Станојевић и лекторка и уредница издања, Верица Новаков. Сусрет је 
организован са ученицима 2. разреда ОШ Вожд Карађорђе. (5. мај). 
 
Виолета Јовић: Шта ако... , роман за децу. Сусрет је одржан са ученицима 4. разреда ОШ, а 
Љубица Јовић, програм је пропратила интерпретацијом познатих песама на гитари. (16. мај). 
 
Радосав Стојановић: упознавање и дружење ученика ОШ Радоје Домановић са песником 
Радосавом Стојановићем и његовом збирком песама за децу Какву тајну крију птице (25. 
новембар) 
 
Радионице:  
 
Одржано је укупно 64 радионица кроз које је прошло преко 1060 малишана. 
 
 Радионица цртаног филма – кроз двадесет радионица малишани основношколског узраста 

су стекли знања и вештине у овом специфичном филмско-уметничком изразу. Радионице су 
водили инструктори Слободан Милошевић и Зоран Стефановић. 

 Божићна радионица (05. јануар) – прављење божићних украса, кићење бадњака уз приче о 
обичајима током овог празника. Радионицу је осмислила и водила Снежана Миленковић уз 
помоћ ученица шестог разреда Марије Костић и Нађе Ђелић. 

 Распуст у библиотеци:  
 Квилинг (2. фебруар) – Мирјана Величковић, дипломирани дефектолог у пензији, увела 

је децу у тајне уметности савијања папирних трачица-квилинг технике.  
 Оригами жаба (3. фебруар) – гимназијалка Сташа Петковић, оригами-инструктор, 

научила је малишане да направе жабу уз помоћ древне оригами вештине.  
 Биоскоп (3, 4. и 5. фебруар) – инструктори Слободан Милошевић и Зоран Стефановић 

су организовали пројекције дечјих цртаних и анимираних филмова са Колоније 
„Константинов златник”.  
 Мексико и пињата (9. фебруар) – Мирјана Стрнад је помогла да  деца направе праву 

мексичку пињату коју су, затим, деца разбила и бацила се на расуте бомбоне. 
 Читај ми, причај ми... :  

 Да ли сте ви жаба? (12. фебруар) –Интерпретирана је књига Јасминке Петровић Добри 
другари. На крају су се сва деца спонтано окупила у кутку за сликовнице, где су сама, 
на свој начин, препоручивала једни другима своје омиљене књигице. Радионицу је 
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водила мама Ирена Пауновић.  
 Здрава храна (19. фебруар) – Књигу Симеона Маринковића Шта Ана зна… Здрава 

храна  интерпретирала је мама Зорана Јанић. У току самог читања свако од присутних 
је испричао шта је његова омиљена храна, а након приче сви су „прионули“ на праву 
здраву храну, коју су маме припремиле за ову прилику.  
 Језик, језик... е па шта је? (22. фебруар) – Дан матерњег језика на Одељењу књиге за 

децу обележен је кроз ову радионицу у друштву ученика четвртог разреда ОШ Десанка 
Максимовић из Чокота. Радионицу су водиле библиотекарке Саша Луковић Васиљевић 
и Ивана Петковић, као и учитељ  Владица Тошић.. Сви су учествовали у оригиналном 
квизу о занимљивостима из језика, који је учитељ специјално за ову прилику 
припремио, а библиотекарке Ивана и Саша су деци представиле књигу „Језик, језик, е 
па шта је...” Хелене Ури, у којој се налазе и одговори на сва постављена питања. 
 Осећања (25. фебруар) – Кроз причу о Жући, главном јунаку књижице Осећања, 

Симеона Маринковића и Дејана Беговића, малишани су откривали каква све 
расположења и осећања могу да буду, која им се највише, а која најмање допадају. У 
другом делу сусрета су бојили Жућу са разним изразима лица. На крају, као што је и 
обичај, сви су се дружили, причали и ђускали. Радионицу је водила мама из 
Ћаскалишта, Милица Бугарин.  
 Домаће животиње (3. март) – Песме Симеона Маринковића биле су само повод за причу 

о домаћим животињама. Сви заједно су имитирали њихов говор, певали песму о фарми 
ујка Џима и свако је обојио своју омиљену животињу. Сусрет се завршио, уз причу и 
ђускање, у кутку за сликовнице. Радионицу је водила библиотекарка Саша Луковић 
Васиљевић. 
 Мама коза и седам јарића (10. март) – Књига Татјане Иванишевић  Мама коза и седам 

јарића била је повод за разговор о добру и злу и тражење одговора на питање да ли неко 
ко је поступао лоше може да се поправи у свом понашању. Након глуме се цртало, 
играло и ђускало. Радионицу је водила и глумила колегиница Милица Николић 
Средојевић.  

 Из нашег фонда...  Лавиринт: одабрани грчки митови за читање и преправљање Наде 
Кораћ (9. и 11. март) – Ову књигу представила је и дочарала ученицима другог разреда ОШ 
Вожд Карађорђе Весна Митић, дипломирани историчар, која је на Одељењу радила по 
програму од „Сто сати”.  

 Читај ми, причај ми... : Маме (18. март) – Учитељица Љиљана Денић и њени ученици I/3 
разреда ОШ Чегар у Нишу дружили су се са млађим другарима, којима су дочарали на веома 
занимљив начин сва занимања, односно све послове својих мама. Сусрет је инспирисан 
књигом Јасминке Петровић Маме. У реализацији програма су учествовале и маме из 
Ћаскалишта. 

 У сусрет Ускрсу (19. април) – Мирјана Величковић, дипломирани дефектолог, је учила децу 
како се јаја украшавају декупаж техником.  

 У пролеће може да се, може да се – лети (22. март) – Један део програма Медијана 
фестивала дечјег стваралаштва и стваралаштва за децу реализован је и на Одељењу 
књиге за децу. Угостили смо Јасминку Петровић и Елизабету Георгиев и њихов „курс 
летења” У пролеће може да се, може да се – лети. На крају „слетања” придружили су се 
остали учесници фестивала: Раша Попов, Љубивоје Ршумовић, Мошо Одаловић, Драгомир 
Ћулафић, Бранко Стевановић и други. 

 Читај ми, причај ми... (6. мај) – У програму за најмлађе учитељица Јасмина Ђурђевић је 
малишанима кроз занимљиве експерименте дочарала пролеће.На крају су сви прионули на 
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прављење пролећног воћа од теста. У све експерименте су била активно укључена деца, на 
њихово велико задовољство. Маме су само мало „припомагале”. 

 Читај ми, причај ми... : Чување природе (12. мај) – Шта је то природа и како да је чувамо и 
пазимо, показала је малишанима, уз помоћ књижице Симеона Маринковића Шта све Ана 
зна... Чување природе, Ирена Пауновић, чланица фејсбук профила Ћаскалишта за маме из 
Ниша. Она  је припремила низ занимљивих и маштовитих задатака у чијим решавањима су 
сви уживали. Заједно су правили шуму, језеро, облаке, кишу, гајили животиње, рибице, јели 
непрскане трешње, садили проклијалу пшеницу. 

 Читај ми, причај ми... : Рециклажа  (19. мај) - Књигу Чуда ми чуда: Порука у боци, прича о 
рециклажи - интерпретирала нам је занимљиво и сликовито, а помало и драматично Милица 
Бугарин. Сви малишани су решили да се придруже Милици и да спасу свет, сазнали су шта 
га све загађује, како да му помогну и како да се искористе и поново употребе предмети и 
материјали, који би се иначе избацили из куће. Жито, које је засађено на претходној 
радионици, је баш високо исклијало и сви су добили његове ошишане зелене делове да 
понесу кући и да уче да се здраво хране. 

 Књига је банка знања (25, 26. и 27. мај) – Библиотека и књига највеће су банке и ризнице 
знања, поновљали су у току свих шест радионица њиховим полазницима Снежана Цвијетић 
и Игор Радишић, представници Одсека за изложбе и едукацију Народне банке Србије. 
Нешто мање од 200 ученика, који су у току три дана долазили из: Економске школе, 
Гимназије „Светозар Марковић”, ОШ Вожд Карађорђе и Ратко Вукићевић стекло је на 
изузетно занимљив и несвакидашњи начин увид у неке вештине практичног живота и 
појмове о новцу, које немају прилике да науче у оквиру редовног школског програма. На 
репертоару су били: породични буџет, проналажење могућности за додатно зарађивање 
новца, историја новца, како препознати фалсификате, ко су знамените личности, чији се 
портрети налазе на нашим новчаницама... и још много занимљивости из наше историје и 
света банкарства.  

 Књигу Чуда ми чуда: Порука у боци, прича о рециклажи (19. мај)  - интерпретирала нам је 
занимљиво и сликовито, а помало и драматично Милица Бугарин. Пошто су на претходном 
дружењу решили да спасу свет, сада су малишани сазнали шта га све загађује, како да му 
помогну и како да искористе и поново употребе предмете и материјале, које би иначе 
избацили из куће.  

 Читај ми, причај ми...: Читање на плажи (7. јул) – Радионица је одржана у сарадњи са 
фејсбук групом „Ћаскалиште за маме из Ниша”, а осмислиле су је и водиле Милица Бугарин 
и Саша Луковић Васиљевић. Деца оживела и доживела праве морске чаролије лета. Возили 
су аутобус „највећим воланом на свету”, стигли до мора, у које су се „бућнули”, „заронили”, 
па открили ко све у њему живи. Пливали су по читавој библиотеци свим познатим (и 
непознатим) стиловима, научили како да се штите од Сунца и пажљиво слушали причу 
Патрише Анђелковић о „Морској звезди Звездани”. Деца су цртала, бојила, „ловила” балоне 
од сапунице, глумила „Насмејану ајкулу” Рута Галовеја, ђускали, лоптали...  

 Распуст у библиотеци  
 (11, 13 и 15 јул) Оригами радионица на којој су деца старију од 7 година научила 

тајне оригамија захваљујући оригами инструкторки Сташи Петковић. 
  (14. јул) – Да картон и старе новине не морају да заврше у корпи за отпатке, показала 

је Мирјана Величковић. Малишани су научили да од тог материјала направе нешто 
корисно, украсно и оригинално - рам за слике (са летовања). 

  (18. јул) – Распуст је право време за радионицу на којој су деца старија од 7 година 
научила тајне оригамија захваљујући оригами инструкторки Сташи Петковић. Овог 
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пута из Дечје библиотеке полетели су ждралови, замирисали ириси и проговорили 
папагаји - од папира. 

  (3. август) – Јасмина Ђурђевић одржала је занимљиву, креативну и веселу 
радионицу Хајде да се играмо! за децу до 10 година. Од материјала, који свако има 
код куће, научила је децу да направе играчке којима су се некада играли њихови 
родитељи, баке и деке.  

 Креативна школу филма и фотографије (од 17. септембра до 11. новембра) – Студио цртаног 
филма 98 и Удружење Анима Ниш, под покровитељством Града Ниша, а преко Управе за 
омладину у простору Одељења књиге за децу организовали су за све чланове библиотеке 
креативни школу филма и фотографије. Инструктори су били Слободан Милошевић и Зоран 
Стефановић. 

 Читај ми, причај ми... (29. септембар) – Кроз креативно вежбање, игру, музику и смех у 
чаробни свет сликовница „Веома гладна гусеница” (Е. Карле) и “Гусеница њам њам... “(Ш. 
Кејн и Џ. Тики) децу од 4 до 7 година је увела инструкторка јоге Ирена Пауновић. 

 „Дан Словачке у Нишу” (31. октобар) – Најпознатији словачки илустратор Мирослав 
Регитко одржао је радни час са ученицима основних школа, Уметничке школе и Младим 
амбасадорима. Радионица је организована у оквиру манифестације Дани Словачке у Нишу. 
Овом приликом Одељење књиге за децу нишке Библиотеке поред аутора, посетили су 
заменик амбасадорке Словачке Републике Петер Суско, трећи секретар Михал Хрушик и 
почасна конзулка Словачке Републике Стела Јовановић. Сусрет са словачким ствараоцима и 
пријатељима је почетак будуће отворене сарадње. 

 Празници нам стижу (децембар) – месец је био у духу празника па је организовано 10  
радионице на којима су деца правила новогодишње честитке и украсе. Сви полазници су са 
својим радовима који су настали на радионицама учествовали у уређивању простора 
Одељења књиге за децу. Радионице су припремиле и водиле Снежана Радовић и Катарина 
Радуловић. 

Хуманитарне акције: 

Срећа је у даривању – Онколошком одељењу Дечје клинике у Нишу – Од самог почетка 2016. 
године Библиотека је позвала грађане Ниша да на Одељење књиге за децу донесу играчке и 
прибор за цртање и писање, како бисмо све сакупљене поклоне, уз честитке које су деца сама 
нацртала и написала у нашој читаоници, однели малим болесницима на Онколошком одељењу 
Болнице уочи Старе Нове године. Ову  акцију покренула је Ирена Пауновић са чланицама ФБ 
групе Ћаскалиште за маме из Ниша. Пакетиће су 12. јануара кловница Зизи и њен Деда Мраз 
однели на Oнколошко одељење, а дечица су их дочекала са одушевљењем. Прикупљене књиге, 
од којих је двадесет даровала наша кућа, смештене су у библиотеку Дечје болнице. 

Срећа је у даривању - Дечјој клиници за рехабилитацију -  Нина Николић и њена Дедина 
гаража, чланови Ћаскалишта за маме из Ниша, Одељење књиге за децу и његови чланови 
направили су 18. фебруара играчке од дрвета за развијање фине моторике, које су  поклоњене 
Дечјој клиници за рехабилитацију. Ову акцију иницирала је мама Јелена Стојановић, која је 
приметила, кроз рехабилитацију свог детета, да овакве играчке недостају болници. Позвала је 
све људе добре воље да учине нешто што је у њиховом домену, како би се ситуација на овом 
одељењу поправила. Поред овог ручног рада, Клиници су поклоњене и дониране играчке, које су 
до 25. фебруара прикупљане на Одељењу књиге за децу. 
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МАТИЧНЕ ФУНКЦИЈЕ 
 

Током 2016. године, утврђеном динамиком, у складу с чланом 22. Закона о библиотечко-
информационој делатности и подзаконским актима, обављали су се послови:  
 
У овом периоду извршена су 37 надзора  над стручним радом и пет увида у стање и услове за 
обављање библиотечко-информационе делатности у библиотекама Нишавског управног округа. 
Надзорима и увидима су обухваћени организациони, просторни, кадровски и други услови за 
рад и развој библиотечко-информационе делатности у складу с важећим законским прописима, 
подзаконским актима, правилницима, упутствима и стандардима који регулишу обављање 
библиотечко- информационе делатности. Посебна пажња посвећена је степену заштите простора 
и библиотечко-информационе грађе од крађе, пожара, поплава и других елементарних непогода. 
О извршеним надзорима и увидима састављени су записници са закључцима и предлозима мера 
и достављени библиотекама у којима су вршени и Народној библиотеци Србије, а тромесечни 
извештаји Министарству културе и информисања Републике Србије и Народној библиотеци 
Србије.  
 
Надзори су обављени у: 
 
-четири општинске јавне библиотеке на територији Нишавског управног  округа (Народна 
библиотека у Дољевцу, Народна библиотека „Бранко Миљковић” у Гаџином Хану, Народна 
библиотека у Мерошини и Библиотека „Вук Караџић” у Алексинцу),  
 
-девет средњих школа  (Машинска школа у Нишу, Гимназија „Бора Станковић” у Нишу, 
Медицинска школа „Др Миленко Хаџић” у Нишу, Гимназија „9. мај” у Нишу,  Стручна школа 
„Душан Тривунац Драгош” у Сврљигу, Алексиначка гимназија у Алексинцу, Пољопривредна 
школа „Шуматовац“ у Алексинцу,  Техничка школа „Прота Стеван Димитријевић“ у Алексинцу 
и Школа моде и лепоте у Нишу), 
 
-двадесет четири основне школе (Основна школа „Бранко Миљковић” у Нишу, Основна школа 
„Ратко Вукићевић” у Нишу, Основна школа „Вожд Карађорђе” у Нишу, Основна школа „Сретен 
Младеновић Мика” у Нишу, Основна школа „Краљ Петар Први” у Нишу, Основна школа „Коле 
Рашић” у Нишу, Основна школа „Јован Јовановић Змај” у Алексиначком Руднику, Основна 
школа „Лела Поповић” у Миљковцу, Основна школа „Вук Караџић” у Дољевцу, Основна школа 
„Чегар” у Нишу, Основна школа „Десанка Максимовић” у Катуну (општина Алексинац), 
Основна школа „Војислав Илић Млађи” у Хуму , Основна школа „Стефан Немања” у Нишу, 
Основна школа „Вожд Карађорђе” у Алексинцу, Основна школа „Љупче Николић” у Алексинцу, 
Основна школа „Ђура Јакшић” у Јелашници, Основна школа „Душан Тасковић Срећко” у 
Сићеву,  Основна школа „Десанка Максимовић” у Чокоту, Основна школа „Његош” у Нишу, 
Основна школа „Доситеј Обрадовић“ у Нишу, Основна школа „Учитељ Таса“ у Нишу, Основна 
школа „Душан Радовић“ у Нишу, Основна школа „Радоје Домановић“ у Нишу и  Основна школа 
„Мирослав Антић“ у Нишу). 
 
Увиди у стање и услове за обављање библиотечко-информационе делатности, са стручном 
помоћи и предлозима мера, обављени су у две општинске установе у оквиру којих се врши 
функција општинске јавне библиотеке - „Гордана Тодоровић“ у оквиру Центра за туризам, 
културу и спорт у Сврљигу и Дом културе у Ражњу -  што значи да библиотеке и даље нису 
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самосталне јавне установе. Увиди у стање и услове за обављање библиотечко-информационе 
делатности извршени су и у Специјалној школи с домом ученика „Бубањ” у Нишу,  Основној 
школи „Вук Караџић” у Витошевцу (општина Ражањ) и Музичкој школи у Нишу. Овим 
школским библиотекама је најављен редован надзор над стручним радом. Међутим, надзор ће 
бити обављен кад библиотеке  почну да остварују стандардима предвиђену  васпитно–образовну 
улогу, због чега је и одлучено да се изврши само увид. 
 
За потребе Програмског пакета „Мрежа библиотека Србије” систематизовани су подаци 
добијени у извршеним надзорима над стручним радом и увидима у стање и услове током 
претходне године, а у 36 школских библиотека Нишавског управног округа достављени су 
анкетни упитници за снимање тренутног стања (25 основних, 10 средњих и једна специјална), у 
којима ће надзор бити обављен током 2016. године. 
 
Састављен је извештај о раду Подружнице Библиотекарског друштва Србије за Ниш, Врање, 
Лесковац, Пирот и Прокупље за 2015. годину.  
 
Народној библиотеци Србије достављени су детаљни подаци о висини средстава које је Град 
Ниш, као оснивач Народне библиотеке „Стеван Сремац”, пренео за куповину књига и периодике 
у току 2015. године и колики износ  је планирао у буџету за 2016. годину. 
 
Библиотеци Основне школе „Радоје Домановић” у Нишу пружена је теоријска и практична 
стручна помоћ у процесу припреме и реализације ванредне потпуне ревизије фонда. 
Библиотекаркама Прве нишке гимназије „Стеван Сремац” у Нишу пружена је помоћ  у примени 
правилника о инвентарисању књижног фонда, вођењу класичне књиге инвентара и електронског 
инвентара, а руководству објашњен поступак и законски оквири за вршење ревизије и отписа 
библиотечко-информационе грађе и извора. 
 
Руководству Библиотеке „Вук Караџић” у Алексинцу пружена је стручна помоћ у тумачењу 
библиотечких стручних звања, начину њиховог стицања и практично уклапање у оквире 
систематизације радних места и уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата.   
 
Завршен је унос и детаљна провера података у Програмски пакет  „Мрежа библиотека Србије” о 
библиотекама Нишавског управног округа за 2015. годину и њихово експортовање Одељењу за 
развој библиотечко-информационог система Народне библиотеке Србије. 
 
Народној библиотеци „Бранко Миљковић” у Гаџином Хану пружена су стручна упутства 
неопходна за почетак обуке стручног кадра и активирање КОБИС платформе. 
 
Народној библиотеци у Мерошини протумачене су законске одредбе и услови које треба да 
испуњавају кандидати за директора јавних библиотека, протумачени су и разјашњени услови и 
поступак за именовање вршиоца дужности директора јавне библиотеке у складу са законским и 
подзаконским актима, а Народној библиотеци у Дољевцу протумачена радна верзија Каталога 
радних места у библиотечко-информационој делатности и практично уклапање у оквире 
систематизације радних места.  
 
С Матичном службом Народне библиотеке у Крушевцу размењена су искуства, обављене 
консултације о матичним функцијама и договорена даља сарадња. Настављена је сарадња с 
Образовним центром Народне библиотеке Србије. Израђен је каталог образовне понуде који ће 
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бити понуђен библиотечким радницима. На основу њиховог интересовања биће изабране теме за 
организована предавања, течајеве, радионице и стално стручно усавршавање.  
 
Свим јавним библиотекама Нишавског управног округа прослеђено је обавештење о обавези 
достављања годишњих извештаја о раду и финансијских извештаја за претходну. годину и 
планова рада за наредну годину, с обавезом достављања Народној библиотеци Србије и 
Одељењу за матичне послове Народне библиотеке „Стеван Сремац” у Нишу. 
 
С кандидатом за полагање стручног библиотекарско-информационог испита у мајском року, 
радником Народне библиотеке у Дољевцу, обављене су завршне стручне консултације. 
 
Библиотеци у Основној школи „Вук Караџић” у Дољевцу достављене су скраћене УДК таблице 
и на примерима објашњена практична примена и њихов значај за коначно стручно уређење ове 
школске библиотеке. Објашњене су могућности, поступак и начин за добијање сувишака 
Народне библиотеке „Стеван Сремац” у Нишу.  
 
С начелницом Одељења селективне набавке Народне библиотеке Србије договорен је начин 
избора броја и наслова књига намењених Народној библиотеци у Нишу у оквиру сабирне акције 
„Пирамида од књига”. 
 
С представницима матичних библиотека, члановима Подружнице Библиотекарског друштва 
Србије, обављене су консултације и разјашњен начин избора новог руководства Подружнице и 
услови за наставак учешћа у активностима Друштва. 
 
Свим општинским јавним библиотекама Нишавског управног округа достављени су 
прелиминарни спискови књига из редовног откупа Министарства културе, а затим пружена 
помоћ у избору и  детаљна упутства за реализацију овог вредног и значајног пројекта. Попуњени 
спискови су затим достављени Народној библиотеци Србије. 
 
Руководству Основне школе „Војислав Илић Млађи” у Хуму пружено је детаљно тумачење 
положаја стручног сарадника библиотекара у односу на Правилник о критеријумима и 
стандардима за финансирање установа које обављају делатност основног и средњег образовања 
и васпитања.  
 
Радници Одељења за матичне послове су на Дан Народне библиотеке „Стеван Сремац” у Нишу 
искористили гостовање начелника Одељења за развој библиотечко-информационог система 
Народне библиотеке Србије и обавили важне консултације за будућу реализацију матичних 
задатака и функција. 
 
Свим јавним општинским библиотекама Нишавског управног округа достављен је допис, 
стандарди и предлог за набавку књига и периодике у 2017. години, с потребним износом 
средстава, упутством и препоруком благовременог исказивања потреба код оснивача. 
 
Редитељу из Београда је за потребе драмске обраде достављена копија завичајне публикације из 
1890. године. 
 
Библиотекарки Основне школе „Коле Рашић” у Нишу пружена је стручна помоћ и објашњен 
поступак преинвентарисања књижног фонда, физичка обрада и начин смештаја у полице. 
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Урађена је ревизија постојеће стручне литературе из области библиотекарства, усклађивање с 
програмом стручног испита у библиотечко-информационој делатности и  утврђене потребе 
набавке недостајуће литературе. 
 
Извршено је шестомесечно сумирање рада Одељења у процесу остваривања матичних функција 
и анализа  стања библиотека после извршених стручних надзора, увида у стање и пружених 
стручних помоћи. На основу свега састављена је информација о активностима Одељења за 
матичне послове у остваривању матичних функција за период  јануар – јун 2016. године. 
Информација је достављена Министарству културе и информисања, Народној библиотеци 
Србије и директорки Народне библиотеке „Стеван Сремац”. 
 
Новом вд директора Народне библиотеке „Бранко Миљковић” у Гаџином Хану је  подробно 
објашњен значај програмских апликација за аутоматизацију библиотечко-информационог 
пословања и пружена стручна помоћ за активирање електронске базе COBISS  и поновно 
стицање лиценци за  рад с рачунаром и рад у систему COBISS. 
 
На лични захтев библиотекарке Прве нишке гимназије „Стеван Сремац” у Нишу, достављена је 
препорука и стручно мишљење о њеном доприносу у процесу реорганизације библиотечко-
информационог пословања школске библиотеке у оквиру Гимназије и оцена успешности. 
 
Министарству културе и информисања и Народној библиотеци Србије достављен је Програм и 
план обављања законом утврђених матичних функција у 2017. години, План стручних надзора у 
2017. години и План основних трошкова за остваривање законски утврђених матичних функција 
у Народној библиотеци „Стеван Сремац” из Ниша у 2017. години.   
 
Народној библиотеци „Раде Драинац” у Прокупљу објашњена је процедура и потребни елементи 
неопходни за израду њиховог плана и програма.  
 
С вд директором Народне библиотеке „Бранко Миљковић” у Гаџином Хану обављене су детаљне 
стручне консултације о начину реализације дигитализовања завичајне грађе и пронађено решење 
за повећање простора за  бављење библиотечко-информационом делатношћу, који ће бити 
покривен алармним системом и средствима за заштиту од воде и ватре.     
 
Размењене су информације, искуства и договорена даља сарадња с Одељењем за матичне 
послове у оквиру Народне библиотеке „Вук Караџић“ у Крагујевцу. 
 
Обављене су консултације са заменицом управника Народне библиотеке Србије, која је и 
руководилац Сектора Виртуелна библиотека Србије, о начину организовања обуке за рад у 
систему COBISS за све заинтересоване библиотечко-информационе раднике јавних библиотека 
Нишавског упрвног округа, које су у COBISS систему, или планирају његово активирање.   
 
Директору Општинске народне библиотеке у Дољевцу предложена је методологија реализације 
Дигитализације завичајног фонда и фонда јавне библиотеке у Дољевцу, пројекта одобреног од 
стране Министарства културе и информисања Републике Србије, у оквиру суфинансираних 
пројеката из области дигитализације културног наслеђа. 
 
Библиотечко-информационим стручњацима јавних библиотека с подручја матичности 
достављен је Конкурс за акредитацију програма сталног стручног усавршавања у библиотечко-
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информационој делатности за 2017. годину. 
 
Започете су припреме за реализацију програма обавезног стручног усавршавања библиотечко–
информационог кадра јавних библиотека. Све јавне библиотеке, с подручја матичности, 
упозорене су на законску обавезу сталног стручног усавршавања у току сваке календарске 
године. 
 
Обављене су детаљне припреме за надзор над стручним радом Народне библиотеке „Стеван 
Сремац” од стране овлашћеног радника Одељења за истраживање и развој библиотечко-
информационог система Народне библиотеке Србије, обављеног 30. септембра. 
 
Библиотеци Основне школе „Вук Караџић” у Дољевцу објашњен је процес електронског 
инвентарисања библиотечко-информационе грађе и формирања класичне књиге инвентара 
монографских публикација. 
 
Министарству културе и информисања Републике Србије и Народној библиотеци Србије 
достављена је Информација о активностима Одељења за матичне послове у остваривању 
матичних функција за период  јул - септембар 2016. године. 
 
Руководству Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ у Гаџином Хану објашњена је целокупна 
процедура и услови за именовање вршиоца дужности директора Библиотеке у складу са Законом 
о култури и Законом о библиотечко-информационој делатности. 
 
Новој библиотекарки Основне школе „Брано Радичевић“ у Габровцу пружена је практична 
стручна помоћ око детаљног преуређења простора, ревизије и отписа књижног фонда, физичке 
обраде, преинвентарисања и смештаја књига. 
Библиотекарки Основне школе „Доситеј Обрадовић“ у Нишу достављене су скраћене УДК 
таблице и на примерима објашњена практична примена, упутство за ревизију и отпис књижног 
фонда и објашњена обавеза везана за издавање школског листа, односно поступак 
каталогизације у публикацији (CIP).  
Народној библиотеци у Мерошини достављени су неопходни минимуми стандарда за опремање 
и отварање два нова стационарна огранка. 
Радници Одељења су на 61. Међународном сајму књига у Београду посебну пажњу посветили 
најновијој литератури из области библиотекарства, коју ће предложити за набавку. Боравак у 
Београду искоришћен је за обилазак Библиотеке града Београда и размену искустава  у вршењу 
матичних функција. 
Новој библиотекарки у Основној школи „Радоје Домановић“ у Нишу пружена је  теоријска и 
практична стручна помоћ у процесу физичке обраде књига, процесу формирања књиге 
инвентара и инвентарисања, каталошке обраде и на примерима објашњена практична примена 
УДК таблица.  
 
Радници Одељења су на 53. Сајму књига и графике у Нишу посебну пажњу посветили 
литератури из области културе. 
 
Извршено је усаглашавање документације о именовањима директора и изменама статута јавних 
библиотека с подручја матичности и организовано њихово достављање Одељењу за матичне 
послове Народне библиотеке Србије.  
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За потребе Народне библиотеке у Дољевцу потврђена је препорука за доградњу и заштиту 
оштећеног простора од даљег прокишњавања. 
Основној школи „Стеван Синђелић“ у Каменици пружена је практична стручна помоћ у процесу 
формирања књиге инвентара у складу са стручним упутством. 
Народној библиотеци у Мерошини пружена је неопходна стручна помоћ за формирање и 
почетак рада стационарног огранка. 
 
Сумирани су резултати рада Одељења на плану остваривања матичних функција и на основу 
тога сачињен годишњи извештај о раду. Извршена је припрема анкета о стању школских 
библиотека  које нису обухваћене Планом надзора за протеклу годину, за потребе Одељења за 
матичне послове и потребе Програмског пакета „Мрежа библиотека Србије“ за 2016. годину. 
 
Свим јавним библиотекама с подручја матичности достављен је Преглед рада Републичке 
комисије за доделу виших стручних звања у библиотечко-информационој делатности у периоду 
од 2013-2016. године и предлози за измену Правилника о ближим условима за стицање виших 
стручних звања  у библиотечко-информационој делатности и постојеће бодовне листе.   
 
Настављена је пракса обављања сталних стручних консултација и разговора с руководиоцима и 
библиотечким радницима библиотека с територије Нишавског управног округа.  
   

 

МОДЕРНИЗАЦИЈА 

 

   
Заштита целокупне електронске базе података у библиотечко информационом систему, 
смештеном у Библиотеци. Копирање електронске базе података на три локације- хард диск веб 
сервера, хард диск локалног рачунара и ДВД диск. Заштита електронске базе дигиталних копија 
смештеним на посебном рачунару у оквиру локалне рачунарске мреже Библиотеке.  
 
Брига о софтверском и хардверском стању рачунара у свим одељењима Библиотеке. Уређивање 
софтверског система и инсталација како лиценцираних, тако и бесплатних оперативних система 
и софтвера на рачунаре.  Сарадња са Пореском управом како би целокупни библиотечки систем 
беспрекорно функционисао са легалним софтверима.  

 
Реализација пројеката одобрених од стране Министарства кутуре и информисања Републике 
Србије који се односе на дигитализацију библиотечке грађе, проширење библиотечке рачунарске 
мреже и осавремењивање техничке опреме. Пријем целокупне техничке опреме у Библиотеку и 
провера исправности. Обављање свих неопходних корака како би нови рачунари били 
имплементирани у рачунарски библиотечки систем инсталација апликативних софтвера, 
додељивање адреса из опсега локалне рачунарске мреже, обављање подешавања системског дела 
софтвера, сетовање корисничког дела како би се библиотечки послови оптимално обављали, 
омогућавање приступа библиотечком информационом систему итд) и обављање свих активности 
како би новонабављена рачунарска периферија и спољни елементи (штампачи, скенери и др) 
били повезани са рачунарима. Расподела опреме по одељењима Библиотеке.  
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Проналажење провајдера који је у могућности да уведе интернет сигнал у два огранка 
Библиотеке.  
 
 Вођење процеса дигитализације библиотечке грађе. Усвајање најприхватљивијих параметара 
при креирању дигиталних копија. Формирање софтверских колекција и постављање дигиталне 
хијерархије фајлова. Софтверско и хардверско унапређивање система за дигитализацију 
библиотечке грађе. Рад на брзини приказа, начину повезивања сервера са дата сервером и веб 
сервером, подешавање релација са рачунарима у мрежи. Надоградња сервера на коме су 
смештене дигиталне копије.  Вођење рачуна о кваллитету, квантитету и екстензијама. Рад на 
увећавању дигиталне библиотеке и промени изгледа њене приступне странице на интернету. 
Презентација сликовне грађе и креирање основа за формирање колекција мултимедијалне грађе. 
Ажурирање записа за дигиталну збирку. Предствљање старих и ретких часописа у дигиталној 
форми. Наставак рада на дигитализацији Народних новина.  

 
Вођење статистике дигитализоване библиотечке грађе. Завршно са 31. 01. 2016. У дигиталној 
библиотеци смештено је 82 440 дигиталних копија размештених у 5 183 фолдера. Читава 
дигитализована грађа је капацитета 91,4 GB. Из сигурносних разлога целокупна копија 
дигиталне библиотеке смештена је на једном хард диску НАС уређаја.  
 
Проширење дигитализационих капацитета Библиотеке са још два скенера, њихова инсталација и 
повезивање са новопростиглим рачунарима. Подешавање скенера како би се на њима обављали 
послови скенирања различитих формата и различите врсте библиотечке грађе. Давање 
инструкција и обука запослених у Одељењу како би несметано могли да обављају послове 
дигитализовања библиотечке грађе уз помоћ нових скенера. 

 
Интервенција програмерима- израђивачима НИБИС-а и давање инструкција при креирању новог 
изгледа дигиталне библиотеке на веб сајту. 

 
Интервенције у електронској бази података библиотечко информационог система Нибис. 
Сарадња, консултације, препоруке и рад са програмером одговорним за развој библиотечко 
информационог система Нибис, како би се поједини делови софтвера усавршили, на захтев и уз 
уважавање препорука колега из свих одељења Библиотеке. Указано је на немогућност 
расходовања у електронском инвентару за некњижну грађу и периодику као и да нема приступа 
инвентарном листу дупло инвентарисаних јединица периодике. У овој години  достављен је 
захтев за измене и допуне дела програма који се  односи на извоз података, како би софтвер сам 
израђивао предметне регистаре на начин на који одговара запосленима. Прослеђени су захтеви 
за побољшање приказа статистичких података. Решавани су проблеми који су се јављали током 
рада. 
  Отварање и ажурирање налога за рад у библиотечко информационом систему НИБИС 
радницима и софтверско давање задужења и обавеза које радник у систему може да има.  
 
Одржавање и мониторинг интернет конекције академске мреже преко провајдера- АМРЕС-а у 
главној згради Библиотеке. Омогућавање да се отворе портови за интервенције од стране 
израђивача софтвера Нибис. Омогућавање да у библиотечко информационом систему НИБИС, 
који је смештен на дата серверу у главној згради Библиотеке, приступе и равноправно уносе и 
ажурирају податке библиотечки радници са Одељења књиге за децу који су физички удаљени  и 
који имају интернет конекцију преко провајдера СББ. 
Отклањање свих проблема који су настајли на рачунарима услед нестанка струје или услед 
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варијација напона. Интервенција у случајевима пада протока или потпуног губитка интернет 
сигнала. 
 
Редовно ажурирање и одржавање софтвера на рачунару за слабовиде и слепе.  
Редовно ажурирање наменских софтвера на рачунарима у Одељењу рачуноводствених послова. 
Интервенција по потреби. Подешавање мрежних параметара у том одељењу. Вођење рачуна о 
исправности, функционалности и сигурности читавог софтверског и хардверског 
рачуноводственог подсистема. 

 
Ажурирање веб сајта Библиотеке. Обављање свих потребних подешавања како би се преко веб 
сајта претраживала електронска база података Библиотеке, као и дигиталне колекције. 
Ажурирање страница званичног веб сајта Библиотеке. Додавање новог садржаја, у зависности од 
нових дешавања у Библиотеци. Креирање нових страница. Праћење статистике веб сајта по свим 
параметрима, издвојено је неколико: 

 

 21 700 корисника приступило је веб сајту 

 Забележено је 98 608 посета страницама 

 Просечно задржавање корисника на страници је 2, 38 минута 

 Од свих корисника, веб сајт је први пут посетило 57,6%, док је веб 

сајт поново посећивало 42,4% 

 Са рачунара је веб сајту приступило 76,38%,  са мобилних телефона  

23,62% 

0 50 100

Укупно

Корисници који
се враћају на веб
сајт
Корисници који
први пут посећују
веб сајт

 
Укупан број корисника веб сајта 



 
 

 |  
 43 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

 
Посећеност Веб сајта по данима 

 
Учествовање у увођењу бежичног интернета у Библиотеку, чиме је Библиотека добила четири 
аccess pointa којим је покривена читава библиотечка зона, тј. главна зграда и двориште.  
 
Сарадња са колегама из других библиотека у Србији, размена мишљења и обављање 
консултација у циљу унапређења библиотечке делатности и примене савремених метода 
библиотекарства у установи.  

 
Стручна помоћ при обликовању обавезних софтверских елемената Библиотеке у Општем 
сектору Библиотеке, као и у другим одељењима Библиотеке.  

 
Израда дела конкурсне документације који се односи на рачунарску опрему коју је потребно 
набавити. Пријем и провера набављене опреме. Расподела опреме по одељењима. Припрема 
нових рачунара за одељења. Имплементација рачунара у локалну електронску мрежу.  

 
Брига о хардверском стању рачунара. Замена неисправних делова новим. Замена мрежних 
каблова, графичких карти, напајања, мрежних карти, хард дискова, мишева, тастатура, свичева, 
монитора, конектора и свих покварених делова на рачунарима Библиотеке новим деловима. 
Интервенције на штампачима. Редовно сачињавање спискова стања рачунара у Библиотеци, 
узимајући у обзир чињеницу да је велики део опреме приновљен и знатан део опреме отписан, 
тако да је стање рачунара више ута било мењано. 
 
Предлагање расхода покварене или превазиђене рачунарске опреме. 

 
Надгледање и одржавање рачунара који подржава видео надзор. Интервенција према потреби и 
приликама.  
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ПРОСТОР  
На плану просторних услова, Библиотека и даље располаже простором који не одговара 
одредбама стандарда за јавне библиотеке, по којима је за рад нишке Народне библиотеке 
неопходан простор од око 9.000 m². Постојећи простор представља тек 40% од, за даљи  развој,  
потребног простора. Дакле, просторни су услови и даље неповољни и практично онемогућавају 
даљи развој Библиотеке. 
Након спровођења сложене процедуре, Библиотека је успела да у 2010. години добије Главни 
архитектонско-грађевински пројекат реконструкције, доградње и надградње објекта Народне 
библиотеке „Стеван Сремац“ у Нишу. Тиме су се стекли услови за даље, трајније решење 
просторног проблема. 
Недостатак простора ометајући је фактор у даљем развоју библиотечко- информационе 
делатности. 

ЗАВИЧАЈНИ ФОНД 

 
У Одељењу завичајних и посебних фондова, у 2016. години, обављали су се редовни послови 
набавке, обраде, инвентарисања и пружања услуга корисницима. Поред тога, обављали су се и 
други послови који су доприносили унапређењу рада и промовисању завичајне грађе.  
 
Назначајније активности у 2016. год.: 
 
Евиденција серијских публикација 
 
О приновљеним свескама серијских публикација је редовно вођена евиденција у контролној 
лисној и електронској картотеци, вршене су рекламације и праћене су све промене наслова, 
уредника, издавача и штампара кроз заглавље контролног картона. Састављени су спискови 
поклона периодике пристигле у 2015. години и обављено инвентарисање 79 годишта периодике 
(61 наслов, 259 свезака) по списковима бр. 1 ЗП и 2 ЗП / 2015.  
 
Каталогизација и инвентарисање 

 
Број укупно библиографски обрађених јединица (некњижне грађе, монографских и серијских 
публикација) износи 700. Инвентарисано (реинвентарисано) је 240 јединица грађе 
(монографских публикација и некњижне грађе) и 90 годишта серијских публикација.  
 
Евиденција Збирке документационог материјала 

 
Ситна штампа (пропагандни материјал, програми манифестација и позивнице) се прикупљала и 
евидентирала кроз контролне картотеке организатора манифестација. Чланци из Народних 
новина су прилагани у грађу за прес клипинг као и материјал различитог садржаја у хемеротеку. 
 
Давање грађе на коришћење 

 
На интерну позајмицу је дато око 1500 монографских и око 3500 свезака серијских публикација. 
Такође, пружане су све врсте информација које се тичу тих публикација при чему смо се 
користили различитим изворима и базама података.  
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Остало 
  
Фасциклирано је 30 годишта периодике и повезанa 4 томa Службеног гласника града Ниша. 
Из „Посебних фондова” склоњен је непотребан инвентар а фонд је померен и сређен. 

    
 

ИЗЛОЖБЕ 
 
 

Да бисмо што више приближили књиге читаоцима, у Библиотеци су приређене пригодне 
изложбе. Изложбе су конципиране да прате одређену годишњицу, значајну личност, важан 
догађај и слично. Изложбе се налазе и на сајту Библиотеке, са кратким легендама и ауторима 
поставки.   
 
Изложбе Одељења белетристике: 

 
 Библиотека пуним гасом 
In memoriam Радослав Вучковић 
10. јануар Светски дан смеха 
Стари век у књижевности 
In memoriam Данило Николић 
In memoriam Умберто Еко 
Песме о жени 
Женама на дар 
Сервантес вечита инспирација 
Св. Ћирило и Методије 
In memoriam Радослав Братић 
Драгослав Михаиловић – добитник награде „Ramonda Serbica” 
Књиге у руке - поводом Сајмова књига у Београду и Нишу 
Књига и филм 
Ново на Одељењу белетристике – поводом обогаћења фонда са 1200 књига. 

 
Изложбе Одељења стручне књиге: 

 
260 година од рођења Волфганга Амадеуса Моцарта 
Стошездестогодишњица од рођења Степе Степановића, чувеног српског војсковође 
120 година од обнављања Олимпијских игара 
Раднички протести у Чикагу – 1. мај 1866 
160 година од рођења оца психоанализе Сигмунда Фројда 
Први српско-турски рат 
Ново на Одељењу стручне књиге. 

 
Изложбе Одељења завичајних и посебних фондова: 
 
Слике Боривоја Стевановића 
Фотографије из старог Ниша 
Добрица Милутиновић (1956-2016) 
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Душко Радовић 
Стеван Сремац (1906-2016)  
Божићне честитке 

 
Изложбе Одељења књиге за децу: 

 
Божић - радосни знак вечности (5. јануар); 
Поводом празника Светог Саве (27. јануар);  
Национални дан књиге (28. фебруар);  
Поводом Светског дана књиге за децу изложени су награђени литерарни и ликовни радови са 
нашег Конкурса (1. април);  
Ускрс – најрадоснији хришћански празник (19. април);  
Препоруке за лето (9. јуни);  
Стогодишњица смрти Петра Кочића (28. јуни);  
Јасминка Петровић (15. септембар);  
Нећу да бригам, хоћу да се играм! (30. септембар);  
Библиотека-моја друга кућа (10. октобар);  
Мали Принц (20. октобар);  
Џ. Р. Р. Толкин - Господар маште (15. децембар);  
Пошта Деда Мразу (20. децембар). 

 
Изложбе Одељењу серијских публикација 

 
Ниновци у Нину 
Гласине круже посестримо (савети, рецепти и мода из старих часописа), која је приређена у 
„Ноћи музеја”. 

 
Представљање публикација: 

 
У циљу популарисања квалитетног штива на сајту Библиотеке су престављане публикације које 
говоре о актуелним темама из области науке, публицистике, есејистике и мемоара, домаћих и 
страних аутора. Свака публикација је пропраћена фотографијом у боји и кратким описом. У 
2016. години представљене су следеће публикације: 
 
Дијалози за трпезом 
Срби исламске вере 
Доминантна и нежељена елита 
Мали дипломатски лексикон  
Кроз царство наука. 
Антропологија  
Велике жене светске  
Џулијан асанж  
Историја брака 
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ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 
 

Током 2016. године Народна библиотека „Стеван Сремац“ Ниш, проширила је своју издавачку 
делатност новим штампаним и електронским издањима: 

 Фонд библиотеке Саборног храма у Нишу 

 Јавне библиотеке у Србији од 1901. до 1918. године 

 Рукопис живота 

 Каталог збирке  СКА, САН и САНУ Одељења стручне књиге Народне библиотеке 
„Стеван Сремац“ Ниш  

 Стари вакат 

 У јануару 2016. године  припремљен је и објављен Билтен приновљених књига 2015, 
Год. 8,  бр. 16 (за период јул-децембар 2015. године). У августу је припремљен и 
објављен Билтен приновљених књига 2016, Год 9, бр. 17(за период јануар-јун 2016. 
године). Оба броја билтена су одштампана и достављена Народној библиотеци Србије и  
одељењима Библиотеке. Сви бројеви Билтена  имају и своје електронско издање, 
доступно  на сајту Библиоте. 

 У овој години завршен је рад на публикацији “Роми у библиотечким збиркама” : 
библиографија. Објављивањем ове библиографије заокружен је  циклус рада на  
Програму Роми и библиотека.  

 Зборник радова „Библиотека- моја друга кућа“ 

 Библиозона, часопис за библиотекарсво, информатику и културу 

 
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 
 

У Народној библиотеци „Стеван Сремац”, у сарадњи с Универзитетском  библиотеком „Светозар 
Марковић“ у Београду, успешно реализована образовна обука у оквиру законске обавезе о 
сталном стручном усавршавању библиотечко-информационих стручњака, на акредитовану тему: 
Библиометрија и научни часописи. Семинар је, због специфичности теме, посебно прилагођен 
интересовању и потребама јавних библиотека. Предавању су присуствовала 73 библиотечко-
информациона стручњака из свих јавних библиотека Нишавског управног округа. Аутор и 
водитељ програма била је Александра Поповић, са сарадницом Дејаном Каваја Станишић, из 
Универзитетске  библиотеке „Светозар Марковић“ у Београду. 
 
У организацији Народне библиотеке „Петко Р. Славејков” у Великом Трнову и Великотрновског 
универзитета „Свети Кирило и Методије” 17. и 18. новембра одржана је Петнаеста национална 
научна конференција са међународним учешћем „Библиотеке-читање-комуникација“. У саставу 
представника из нишке Библиотеке, директорка Народне библиотеке „Стеван Сремац“ и 
руководилац Одељења развоја дигиталне библиотеке и ИТ представиле су Библиотеку радом 
Концепт израде, имплементација и правци развоја дигиталне библиотеке у оквиру 
библиотечко-информационог система Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш. 
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На  међународној конференцији „Корисници библиотечких услуга: историјска перспектива и 
савремене тенденције” одржаној у Народној библиотеци Србије 13-14. децембра 2016. године  у 
организацији БДС директорка Народне библиотеке „Стеван Сремац“ и руководилац Одељења 
развоја дигиталне библиотеке и ИТ представиле су Библиотеку радом Развојни пут 
информационог система, дигиталне библиотеке и интернет презентација Народне библиотеке 
„Стеван Сремац“ Ниш; задовољење потреба корисника библиотечких услуга; улога и значај 
библиотеке у систему савремених технологија. 
 
На јубиларном двадесетом семинару библиотекара РС који је одржан 14. и 15. априла у Теслићу 
са темом „Вредновање и управљање библиотекама од традиционалног до иновативног 
директорка Народне библиотеке „Стеван Сремац“ и руководилац Одељења развоја дигиталне 
библиотеке и ИТ представиле су Библиотеку радом Библиотеке у свету друштвених 
мрежа:значај присутности библиотека у виртуелном простору. 
Радови Креативно ангажовање у афирмацији и презентацији завичајне библиотечке грађе и 
Search for information on the Internet and contemporary role of Libraries in modern society as 
information centers предстаљени је су 42. годишњем окупљању БЗМ, у Македонској Каменици 
(„Библиотеке као места за истраживачке и креативне активности“) 
 
На Библионету у Крагујевцу две ауторке представиле су Библиотеку радом Библиотеке целине у 
Народној библиотеци „Стеван Сремац“ Ниш. 
 
На 20- им Сусретима библиографа у Инђији представљен је коауторски рад Нишка периодика и 
библиографски рад у Народној библиотеци „Стеван Сремац“ Ниш 
 
Учествовало се на традиционалном Светосавском антикваријату одржаном у Нишком културном 
центру, посећени су Библиотека Града Београда, Сајам књига у Београду и Сајам књига у Нишу. 
 
У 2016. години похађан је акредитовани семинар у оквиру стручног усавршавања, под називом 
„Библиометрија и научни часописи”, Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић” Београд. 
 

 

РАД УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
 
Управни одбор Библиотеке је у 2016. години одржао 13. седница. Рад је био високо 
професионалан, стручан и самим тим плодоносан за установу и запослене у њој.  

Рад се одвијао у складу са изузетно сложеном законском и подзаконском процедуром, чиме је 
омогућено да установа послује у законским оквирима.  

Састав Надзорног одбора Библиотеке, од именовања до данас, није у складу са чланом 
46.став 4. Закона о култури и члана 16. Став 6. Одлуке о оснивању Народне библиотеке „Стеван 
Сремац“ Ниш.  

Незадовољни радом истог, Синдикална организација Библиотеке је поднела Секретаријату за 
културу и информисање Захтев за преиспитивање рада Надзорног одбора Библиотеке 
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(08.11.2016. године). Директорка Библиотеке је мишљења да Надзорни одбор своју активност 
није вршио у складу са Законом о култури, Статутом Народне библиотеке „Стеван Сремац“, 
Пословником о раду Надзорног одбора и другим законским и подзаконским актима, стварајући 
негативну климу и не радећи у интересу установе. Чланови Надзорног одбора тужили су 
установу ради исплате накнада за рад у Н.О. Директорка је 08.11.2016. године поднела 
Иницијативу за разрешење чланова Надзорног одбора ресорном Секретаријату за културу. 
Управни поступак је и даље у току. 

 

ОДЕЉЕЊЕ СТРАНЕ КЊИГЕ обухвата: 
АМЕРИЧКИ КУТАК 

 
Профил чланова Америчког кутка: студенти, ученици основних и средњих школа, професори 
енглеског језика, професионалци из различитих области, општа популација, итд. 
 
Најпопуларнији библиотечки материјал 

 
• Белетристика 
• Књиге за учење енглеског језика 
• Учбеници за полагање испита као што су: TOEFL, SAT, GRE, ACT, итд.  

 
Најуспешнији програми 

 
• Часови почетног енглеског 
• Креативне радионице за незапослене и ученике основних школа 
• Предавања еминентних стручњака из Америке 

 
• Друштвени медији и интернет статистика 

•  

Врста медија Бр. 

Facebook likes 4684 

New FB likes 407 

People engaged on FB 13398 

Total reach on FB 383000 

Web site page views 10038 

Web site users 2756 

Укупно 155930 
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Статистички подаци 
Број нових чланова/укупно 302 / 4484 
Број посетилаца 22943 
Презентације / предавања 10 
Часови почетног и наставног енглеског  126 
Часови пословног енглеског 52 
Индивидуални часови језика „Homework Buddies” 85 
Центар за писање / Креативно писање 71 
Часови конверзације 76 
Припрема за ТОЕФЛ 3 
Часови плеса 7 
Презентације  
“Work & Travel” програма 6 

Креативне радионице за ученике основних школа 14 
Креативне радионице за незапослене жене  35 
Обуке / тренинзи 9 
Тестирања за програме размене 7 
Радионице креативног писања 13 
Сајмови / фестивали 5 
Радионица предузетништва 24 
Радионица фотографије 10 
Посете школама / школа 20 
Укупан бр. програма  573 
Бр. посетилаца на програмима 13947 
Бр. посета из Амбасаде 5 
Укупан бр. књига унетих у књигу инвентара 3517 
Укупан бр. књига унетих у периоду јануар-
децембар 2016 114 

 
 

 
ФРАНЦУСКИ ИНСТИТУТ 

 
 
Медијатека Француског института у Србији – Ниш је набавку књига и осталог материјала за 
протеклу 2016. годину реализовала већим делом куповином истих, као и донацијом и поклонима 
различитих институција и дарежљивих љубитеља француске литературе и музике: 
 
 

Књиге из области: Количина: 
Француска књижевност, биографија и аутобиографија, 
поезија, позориште, општа литература, образовање, 
уметност, француски  стрип и дечја књижевност... 

86 

Аудио и видео материјал у облику, CD-a, DVD-а и видео 
kaseta 

42 

УКУПНО : 128 
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Такође смо били претплаћени на 15 француских најактуелнијих часописа на месечном, 
двонедељном и недељном нивоу. 
 

ЧАСОПИСИ 
Из области: Количина: 
Недељник општег карактера за све 2 
Часопис забавног карактера за све 1 
Недељни и месечни часописи за жене 2 
Часописи за младе (адолесценте) 2 
Дечји часописи 1 
Уметност 1 
Декорација и уменост живљења 2 
Француска кухиња и гастрономија 1 
Часопис за љубитеље седме уметности 1 
Географија и туризам 1 
Наука 1 
Месечни образовни часопис за учење француског језика 
са пропратним аудио-видео материјалом 

1 

УКУПАН БРОЈ ДОКУМЕНАТА НА ПЕРИОДИЦИ : 506 
 
Број уписаних чланова је 1168 (од тога око 185 активних). Број посетилаца Медијатеке 
Француског института у Србији – Ниш расте, на месечном нивоу медијатеку посети од 600 до 
800 посетилаца (чланова и осталих интересената), што на годишњем нивоу износи отприлике 
око 8000 посетилаца, за 11 месеци, колико Медијатека активно ради.  
 
Укупан број књига и осталог материјала који чине фонд медијатеке Француског института у 
Србији – огранак у Нишу је следећи: 
 

КЊИГЕ 
Из области: Количина: 
Француска књижевност, романи, белетристика... 913 
Биографије, аутобиографије и дневници... 69 
Позоришна дела 139 
Поезија 103 
Анализе и критички осврт на дела 62 
Општа литература, психологија, религија, социјалне, 
политичке науке, економија и право, природне науке, 
туризам, географија, историја... 

320 

Уџбеници и приручници за образовање и учење 
француског језика 

557 

Уметност, уметност кувања и живљења, гастрономија 129 
Речници 30 
Француски стрип 205 
Књижевност за децу 425 
Укупно : 2952 
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АУДИО – ВИЗУЕЛНИ МАТЕРИЈАЛ 
Облик: Количина: 
Пропратне аудио касете уз уџбенике и књиге из дечје 
књижевности, као и других области 

72 

Аудио ЦД-и као пропратни материјал приручника и 
уџбеника 

123 

Аудио ЦД-и француске савремене музике 343 
ЦД-ром едукативног и енциклопедијског карактера 31 
Видео касете 9 
ДВД материјал 413 
Укупно : 991 
Књиге и аудио-визуелни материјал                                                                   
УКУПНО  

3943 

 
Француски институт у Србији – Ниш је од 1. јануара до 31. децембра 2016. године организовао 6 
сезона курсева франског језика. Сезону 3 (јануар-фебруар) уписало је 58 полазника, сезону 4 
(март-април)  63 полазника, сезону 5 (мај-јун) 53 полазника, летњу сезону интензивног курса 14 
полазника, сезону 1 (септембар-октобар) 44 полазника и сезону 2 (новембар-децембар) 58 
полазника, што укупно на годишњем нивоу износи 290 полазника. 
 
Што се културних дешавања тиче, укупан број за 2016. годину износи 51, од којих 2 концерта, 5 
музичких дешавања, 7 филмских пројекција, 6 изложби, 3 позоришне представе, 15 радионица, 6 
предавања, 4 презентације, 4 видео конференције, два такмичења у знању и једно за најбољу 
фотографију. 

 
ПРОЈЕКТИ 

 
 

На Конкурсу за пројекте Министарство културе и информисање Републике Србије подржало је 
пројекат Библиотека – моја друга кућа, који је на Одељењу књиге за децу реализован од краја 
септембра до децембра 2016. године. Ликовне радионице у оквиру пројекта водила је уметница 
Марија Ружић, а литерарне књижевници Виолета Јовић и Власта Ценић. Радови који су настали 
на радионицама, на којима је своју креативност показало педесет пет ученика виших разреда 
нишких основних школа, публиковани су у штампаној публикацији Библиотека – моја друга 
кућа. Публикација је представљена на Одељењу књиге за децу, уз присуство учесника, водитеља 
радионица и гостију крајем године, 23. децембра. 
Дигитализација за будућност пројекат је усмерен на убрзање и унапређење процеса 
дигитализације, развој нових услуга за кориснике и обезбеђивање основа за дугорочно вршење 
процеса дигитализовања библиотекчке грађе у Народној библиотеци „Стеван Сремац“. 
Библиотека је, кроз овај пројекат, набавила савремену опрему за послове дигитализације и 
обраде дигиталне грађе. Између осталог, то се односи на набавку бесконтактног скенера и 
софтвера за претварање скенираног документа у OCR формат, односно формат који је претражив 
по кључним речима. Други део пројекта се односи на опремање читаонице рачунарима  за 
електронску претрагу скенираних публикација. Општи циљ пројекта је развој дигиталних 
платформи и услуга за дугорочно обављање послова дигитализације културног наслеђа и 
употреба нових технологија у установама заштите културног наслеђа у Републици Србији, у 
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оквиру Нишког региона. Пројекат је суфинансиран средствима Министарства културе и 
информисања Републике Србије. 

Нишка библиомрежа- пројекат је суфинансиран средствима Министарства културе и 
информисања Републике Србије. Овим пројектом су обезбеђене све неопходне поставке како би 
огранци Народне библиотеке „Стеван Сремац“ добили интернет сигнал и били умрежени, 
Одељење књиге за децу добило адекватну рачунарску опрему, а Библиотека нови веб портал. 
Све ово доприноси унапређењу библиотечке делатности, подизању професионалног нивоа 
струке као и бољу и ефикаснију услугу корисницима.  

Дечји свет- пројекат је суфинансиран средствима НИС-а. Основни циљ овог пројекта је 
реконстукција и уређење Одељења књиге за децу у Нишу. Реконструкција обухвата сређивање 
купатила, читаонице и чајне кухиње. Ову библиотеку посећују деца најмлађег узраста у пратњи 
родитеља, али и тинејџери, студенти, основци. Свака од ових група посетилаца има своје 
посебне захтеве и потребе. Идеја пројекта је да се сређивањем читаонице формира кутак за 
предшколце и тинејџере, као и део који ће бити адекватан за одржавање радионица, културних 
дешавања и програма.  

ОСТАЛИ ПОСЛОВИ 
 

 
У току календарске 2016. године, запослени у Одељењу серијских публикација, у истом 
простору као и ранијих година, радили су на остваривању основних задатака Библиотеке. 
Коричење и фасциклирање неповезаних годишта за 2015. годину је завршен, а повезан је један 
део неповезаних годишта из ранијих периода. Недостатак картона за часописе и трака за 
фасциклирање проблем је који ремети благовремено фасциклирање и адекватно чување грађе.  

Настављено је инвентарисање грађе из периода од 1827-1945. године и поређење публикација из 
дупликата и основног фонда серијских публикација, како би се спречила могућност да се међу 
дупликатима нађу публикације којих нема у основном фонду. У протеклом периоду укупно је 
унето 188, верификовано 194 и инвентарисано 534 библиографских јединица. Ажурирање и 
редакција лисног и електронског каталога, инвентарисање и реинвентарисање библиотечко-
информационе грађе је у току. Припремљен је предлог за отпис библиотечко-информационе 
грађе по основу дупликата, 1817 свеске из 36 годишта, 11 различитих наслова.  

Настављено је ажурирање записа свих фондова у електронском каталогу. Ажурирање је 
потребно, јер је велики део књига, у почетку уноса у базу, имао скраћени опис монографских 
публикација. Ажурирано је 1936 наслова. 

Стална активност је прегледање књига, у каквом су физичком стању.  Одвојено је и укоричено 
350 књига. За многе књиге (80), којима недостају странице, фотокопиране су исте и дате на 
коричење. 

Од марта месеца почело се и са отписом библиографских јединица које приликом пописа 2015. 
године нису нађене на лицу места. 
 
У 2016. години на Одељењу белетристике написано је 442 опомене корисницима који су каснили 
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са враћањем књига. По опомени 320 корисника је вратило књиге. 
 
У циљу заштите културних добара унети су подаци о 212 јединица у Регистар  старе и ретке 
библиотечке грађе од изузетног и великог значаја. 
 
Рад са корисницима је приоритетан задатак и у том смислу су запослени ангажовани око 
пружања свих библиотечко-информационих услуга корисницима.  
Комуникација путем мејла је актуелна и веома успешно се спроводи. Вођење евиденције о броју и 
структури корисника и коришћеној библиотечко-информационој грађи. 
Одабиром књига и континуираном допуном на полице “банкомата” сва одељења Библиотеке 
подржала су акцију"Банкомат књига”.  
Такође, остварена је континуирана сарадња са Народном библиотеком Србије око институције 
међубиблиотечке позајмице. 
Током марта чланови Радионице цртаног филма осликали су фронтални зид у читаоници 
Одељења књиге за децу ликовима из књижевних дела за децу, тако да је сада читав тај простор 
пријемчивији за посетиоце овог одељења. 
Периодичним организованим групним посетама ђака основних и средњих школа, упознали смо 
на хиљаде ученика са радом Библиотеке и начином коришћења наших услуга. 
 

Директор Народне библиотеке „Стеван Сремац“ 
_________________________   

 
                                                                             Соња Шуковић, дипл. правник  

 




























	16-1 Resenje GV - Izvestaj Narodna biblioteka Stevan Sremac
	16-2 Resenje SG - Izvestaj Narodna biblioteka Stevan Sremac
	16-3 Narodna biblioteka  Odluka UO
	16-4 Izvestaj Narodna biblioteka Stevan Sremac
	У 2016. години укупно је набављено 6467  монографских публикација.

	16-5 Finansijsko poslovanje Narodna Biblioteka

