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 На основу члана 37 Статута града Ниша, ("Службени лист града 
Ниша", број 88/08) а у вези члана  9 Одлуке о оснивању Народне 
библиотеке „Стеван Сремац“ у Нишу ("Службени лист града Ниша", број 
1/00 и 5/05) , 
 Скупштина града Ниша на седници  одржаној  __________ 2009. 
године донела је 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
  

 
 
 I УСВАЈА СЕ Извештај о раду  Народне библиотеке „Стеван 
Сремац“ у Нишу за 2008. годину број 01-30/09 и Финансијски извештај за 
2008. годину Народне библиотеке „Стеван Сремац“ у Нишу, број 01-31/09, 
које   је усвојио Управни одбор Установе на седници одржаној 29.01.2009. 
године, Одлуком брoj 01- 45/09 и Одлуком брoj 01- 44/09. 
 
  II Решење доставити Установи Народна библиотека „Стеван 
Сремац“ у Нишу, Управи за образовање, културу, омладину и спорт и 
Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне 
набавке. 
 
 
Број: 
У Нишу,  
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 

                   Председник 
 
                             Проф. др Миле Илић 
 
 
  
 
 



 
  

О б р а з л о ж е њ е 
 
 
 
  На основу  члана 13 Одлуке о оснивању Народне библиотеке 
„Стеван Сремац“ у Нишу, Управни одбор Установе  на седници одржаној 
29.01.2009. године,  Одлуком број 01-45/09 усвојио је Извештај о раду  
Народне библиотеке „Стеван Сремац“ у Нишу за 2008. годину, број 01-
30/09 од 22.01.2009. године, а Одлуком број 01-44/09 усвојен је 
Финансијски извештај за 2008. годину, број 01-31/09.  
 Пословање Установе у 2008. години  одвијало се  према програму 
рада за 2008. годину. Оделење набавке и обраде обавило је послове 
набавке  6814 монографских публикација за фондове свих оделења,  
каталошку и физичку обраду и инвентарисање публикација, које су 
смештене у фондове Библиотеке. Посредством  јавних набавки књига и 
појединачних малих набавки, од издавачких кућа и појединаца, извршена 
је набавка књига, за шта је утрошено 1.729.843 динара.  Као поклон 
Министарства културе,  фондови Библиотеке обогаћени су са  2144 књиге а 
од дародаваца за још 776. У 2008. години број чланова Библиотеке 
достигао је 14756 а број новоуписаних је 2416. Матични послови у 2008. 
години одвијали су се  у складу са годишњим планом  и чланом 26 Закона 
о библиотечкој делатности.  
 Имајући у виду да је Извештај  Народне библиотеке за 2008. сачињен 
у складу са важећим законским  прописима, циљевима садржаним у 
оснивачком акту Установе и пратећом нормативом, Управа за образовање, 
културу, омладину и спорт   предлаже доношење Решења као у 
диспозитиву. 
 
 
         Управа за образовање, културу, омладину и спорт 
                               
 
                     НАЧЕЛНИК 
                                                           
          Ненад  Гашевић 
 
 
 
 
 
 
 



 



  

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2008. 

ГОДИНУ  



ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ 

Одељење набавке и обраде, у 2008. години, обавило је послове целокупне набавке 
монографских публикација за фондове свих одељења Библиотеке, целокупну 
каталошку обраду набављених публикација, целокупну физичку обраду и 
инвентарисање свих монографских публикација, које су отишле у фондове Библиотеке. 

НАБАВКА  

У 2008. години набављено је укупно 6814 монографских публикација. 
Куповином јенабављено 3894 монографска публикација. Поклоном је 
набављено 2920 монографских публикација. 

КУПОВИНА монографских публикација обављена је од различитих издавачких кућа и 
одређених физичких лица. То су биле веће куповине књига, по неколико стотина 
публукација, од једне издавачке куће.  

У 2008. години реализованo je 29 јавних набавки књига. 

Свака јавна набавка је спроведена по “Поступку са погађањем без претходног 
објављивања”.  

Током целе 2008. године обављено је и 33 појединачних малих набавки књига, од 
различитих издавачких кућа и физичких лица, који су били једини понуђачи 
одређенихнаслова.  

За целокупну куповину књига у 2008. години, утрошено је 1.729.843,00 динара. 
Просечна цена купљене књиге износи 444,23 динара. 

ПОКЛОЊЕНЕ монографске публикације, које су ушле у фондове Библиотеке, поклон 
су Министарства културе РС и поклон различитих дародаваца. Све поклоњенекњиге су 
прегледане инаправљена је селекцијаи одабирпотребних.  

Као поклон Министарства културе РС у фондове Библиотеке је ушло 2144 књига. 
Као поклон различитих дародаваца у фондове Библиотеке јеушло 776 књига. 

За поклоњене монографске публикације урађенo je 37 СПИСКOВА поклоњених књига 
и процењена је њихова вредност.Процењена вредност свих књига које су на тим 
списковимаизноси 1.148.675,00 динара. Сувишци поклоњених књига одвојени су и 
припремљени за поклон другим библиотекама.  



 

Приликом целокупне набавке монографских публикација у 2008. години, водило се 
рачуна о библиотечким стандардима који се односе на величине фондова појединих 
одељења Библиотеке, о тренутном стању фондова појединих одељења, о подацима 
добивеним након ревизије, о потребама и захтевима читалаца. У складу са тим су и 
попуњавани фондови појединиходељења.  

Набављене књиге су попуниле фондове СЛЕДЕЋИХ ОДЕЉЕЊА:  

Фонд Позајмноодељења 3013 књига Фонд Одељења научне и стручне књиге 
734 књиге Фонд Дечјег одељења 1786 књига Фонд Завичајног одељења 155 
књиге Фонд огранка Медијана 375 књиге Фонд огранка Моша Пијаде 351 
књиге Фонд огранка Леденастена 364 књига Фонд Енглеске књиге 4 књиге 
Фонд Бугарске књиге 17 књиге Библиотечкецелине, легати 15 књига  

По "Предлогу набавке књига и периодике у општинским библиотекама РС за 2008 
. годину са потребним износом средстава", који ради Народна библиотека Србије, за 
Библиотеку Стеван Сремац из Ниша, предвиђена је набавка од 7500 књига. Набавка од 
6814 књига у 2008. години, показује да нисмо остварили предвиђени број нових књига, 
који се одређује на основу примене минималног стандарда за годишњу принову књига 
општинских библиотека. Разлог томе су новчана средства којасу нам билана 
располагању.  

ОБРАДА  

Одељење обрадеје обавило каталогизацију икласификацију свих набављених 
монографскихпубликација.  

-Број проверених књигакроз каталог: 4550  
-Број додељених алфабетских одредница : 3030  
-Број додељених предметних одредница: 2550  
-Број додељених УДК бројева: 6700  
-Број урађенихупутнихкаталошких листића: 1590  
-Број убачених каталошких листића у каталоге: 7870  
-Број интервенцијау каталогу: 500  
-Коришћењереференснихизвора: 750 h  
 Број физички обрађених књига 6814  
 Број инвентарисаних књига 6814  
 Број предатих књига 6814  



 
 

За све каталоге свих одељења библиотеке откуцано је и одштампано 20100 каталошких 
листића. Сваки листић је откуцан уз потпуну примену правила за каталошки опис  

Сви сегменти рада су аутоматизовани на Одељењу набавке и обраде, па су се сви 
послови обављали у библиотечком информационом систему НИБИС. То је 
подразумевало уношење података везаних за набавку књига, уношење података о 
новим књигама, расподела књига по фондовима, формирање електронске базе података 
о новим књигама, односно израда електронског каталога, инвентарисање у НИБИС-у.  

Рад у програму НИБИС, уједно је подразумевао и даље тестирање тог програма. 
Бележили су се његови недостаци и давале сугестије за измене и допуне. Упоредо се 
радила и провера записа за исте књиге у COMARC-у и проучавање формата UNIMARC, 
стандардаза машинскичитљиве библиографске податке. Записиу НИБИСУ су се 
радилиу потпуном ISBD облику.  

Београдски сајам књига посећен је 23.10.2008.године. Радници одељења обишли су и 
Сајам књигау Нишу.  

ЧЛАНСТВО  

Библиотека „Стеван Сремац“ има 14756 чланова, од тог браја 9725 је активних 
чланова. У 2008 години, на Одељењу белетристике, уписано је 2416 нових 
чланова.  

Структура корисника :  
 ученик основне школе 2231  
 ученик средњешколе 4131  
-студент 2424  
-друштвена делатност 3251  
 радник 919  
 остали 1902  

Одељење белетристике, за годину дана, посетило је 56654 читалац, а 
позајмљеноје 114696 књига. За Одељење белетристике, у 2008 години, 
набављено је 3008 књиге. На одељењу је, у три лисна каталога, уложено 1871 
листића :  
-алфабетски 971  
-стручни 705  
-предметни 195  

Настављен је рад на електронској обради старих библиотечких јединица. 
Обрађено је 3533 монографских публикација, а инвентарисано је 8220.  



Укупно од почетка уноса обрађено је 10515 монографских публикација и 
инвентарисано 24168.  

МАТИЧНЕ ФУНКЦИЈЕ  

Одељење за матичне послове Народне библиотеке “ Стеван Сремац ” је у 2008 . години 
утврђеном динамиком обављало послове предвиђене годишњим планом , а на основу 
њега и детаљним месечним плановима , у складу с чланом 26 . Закона о 
библиотечкојделатности и подзаконским актима .  
У овом периоду извршена су 39 надзора над стручним радом и 8 увида у стање и услове 
за обављање библиотечке делатности , са стручном помоћи и предлозима мера , у 
библиотекама Нишавског округа . О сваком надзору и увиду урађени су детаљни 
записници и достављени Народној библиотеци Србије , а месечни и тромесечни 
извештаји , као и планови рада за наредни месец , Министарству културе Републике 
Србије . Надзори су обављени у :  

-пет општинских библиотека на територији Нишавског округа ,  
-двадесет четири основне школе ( петнаест на територији града Ниша пет на 
сеоском подручју нишких општина , три на територији општине 
Алексинациједна на територијиопштине Ражањ.  

-десет средњихшколана територијиградаНиша . Увиди у стање и услове за 
обављањебиблиотечке делатности , са стручном помоћи и предлозима мера , обављени 
су у библиотекама.  

Министарству културе РС , поред планова за сваки наредни месец , достављен је 
годишњи план и програм рада с предвиђеним трошковима за обављање матичних 
функција у 2009 . години .  

Непосредним контактима усаглашене су потребе пружања стручне помоћи и 
вршењаувида у стање за обављањебиблиотечке делатности .  

ОДЕЉЕЊЕ КЊИГЕ ЗА ДЕЦУ 

Поред редовнихактивности на Дечијем одељењу је током године достатога урађено 
напопуларисању Дечијебиблиотеке и књиге међу најмлађим Нишлијама.  

Статистика:  
НАБАВЉЕНО КЊИГА: (податакпреузети од Одељења набавке) ЧАСОПИСИ:  
Политикин забавник, Светосавско звонце, Невен, Витез, 

Трагови ЧЛАНОВА: КОРИСНИКА:22407 ИЗДАТИХ КЊИГА: 36035  

Поред основне функције Дечије библиотеке – да библиотечку грађу прикупља, чува и 
даје на коришћењесвојимчлановима, ништа мањеније значајан рад на популаризацији 
библиотеке, књиге, каои „регрутовању“ нових чланова међу најмлађом популацијом 
Града Ниша. Са тим циљем организоване су многе акције и  



програми на Дечијем одељењу Народне библиотеке „Стеван Сремац“.  

ЈАНУАР:  
Изложбе: БОЖИЋ, НОВА ГОДИНА, ЗИМА, СВЕТИ САВА Поред експоната из 
библиотечкогфонда на појединимпаноима изложени су и дечијирадови  
28. јануараСаша Луковић-Васиљевић језаједно са одабраном групом радника 
Народне библиотеке „Стеван Сремац“присуствовала свечаности поводом 110 
година од оснивања Библиотеке „Детко Петров“ у Димитровграду.  
ФЕБРУАР  
Изложбе: МОЈ ПРЕДЛОГ ...,ЛИТЕРАРНИ КУТАК – дечији радови.  
10. фебруара расписанлитерарни конкурс поводом Светског Дана књиге за децу, 
Андерсеновог рођендана. Ове године тема јебила: ЗАГОНЕТНА ПРИЧА. 
Објављивање Конкурса пропратиле су кроз свој програми телевизије БЕЛА МИ, ТВ5, 
НТВ, Радио Ниш и Сити-радио. Све матичне библиотеке обавештене су путем 
интернета МАРТ Изложбе: ПРОЛЕЋЕ; ДАН ЗАЉУБЉЕНИХ (Пано љубавних 
порука). АПРИЛ Изложбе: ОУРОШУ ПЕТРОВИЋУ; Изложба награђених радова  

10. април -Завршна свечаностиуручење награда најбољима на Конкурсу (седмом по 
реду!) поводом Светског дана књиге за децу на тему ЗАГОНЕТНА ПРИЧА. У 
конкуренцији јебиловише од 400 радова децеиз готово свих крајева наше земље. 
Урош Петровић, аутор Загонетних прича и председникжирија јелично уручио награде 
најбољима. Овај догађај пропраћенје и медијски: Народне новине, Блиц, Вечерње 
новости, ТВ БЕЛА АМИ, Коперникус, НТВ, Радио Ниш, извештај се могаопрочитати и 
на сајту Издавчке куће Лагуна. Осврт на овај пројекатобјављен јеи у Панчевачком 
читалишту (мај). МАЈ Изложба СВЕТИ ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ. ЈУНИ Изложба 
СВЕТИ ЦАР КОНСТАНТИН Изложба ЛЕТОВАЊЕ СА КЊИГОМ (препорука шта 
читати на летњем распусту)  

ЈУЛИ Од 22. јула до 01. августа друга пореду летња радионицаВЕСЕЛИ ОРИГАМИ. 
Радионицу јеводила Нина Лазаревић, оригами инструктор. Радионица се одржавала 
сваки дану читаоници Дечије библиотеке од 10 до 11. Радионицу је похађало око 
четрдесеторо малишана, три мамеи две баке! На крају је приређена изложба радова 
насталиху Радионици, као и изложба текстова и књига на тему ОРИГАМИ. 
Последњег дана приређенаје и ОРИГАМИ ЖУРКА. АВГУСТ  

1. август ОРИГАМИ ЖУРКАза свеучеснике Оригами радионице.  
СЕПТЕМБАР  
На паноу названом: ЛИТЕРАРНИКУТАК изложене песме Јасне Зејнеловић, ученице 
5. разредаОШ“Вожд Карађорђе“. Од 16-18. септембра Саша Луковић-Васиљевић по 
позиву учествујена Двадесетом  



Фестивалу хумора за децу у Лазаревцу. Филмови радионице цртаног 
филмаиз Ниша (Радионица Дечијег одељења Библиотеке) освојилису другу 
награду на Фестиваалу у Лазаревцу!  
ОКТОБАР  
Постављена нова изложба у улазном холу зграде, којомје представљен историјат 
Дечијег одељења Библиотеке, као и савремениживотбиблиотеке -низом фотографија . 
Аутор изложбе јеМира Церовић, библиотекар. Од 02. октобра отпочиње 
сарадњаДечијегодељења Библиотеке и ТВ Зона: једном недељно ова 
телевизијаснимау простору Дечије библиотеке прилог под називом: 
БУДУЋИКРИТИЧАРИ.  
06. октобра – у оквиру Дечије недеље -Дечија дуга, малишани из школеу Доњој 
Трнави иученици 1 и 2. разредаОШ „Ратко Вукићевић“ из Ниша (укупно 
педесетородеце) дружили су сеу дечијој библиотеци  
10. октобра -поводомДечијенедеље организован јесусрет са песником Русомиром 
Арсићем. Са песником се дружилонешто више од тридесеторомалишана ОШ „Вожд 
Карађорђе“. Овај сусретсу пропратиле Народне новине, ТВ Зона, Просветни преглед и 
ТВ КОПЕРНИКУС ( Русомир и Саша су билигости емисије Кафенисање, 11. октобра). 

ОРГАНИЗОВАНЕ ПОСЕТЕ  

Посетили су насса својим наставницима иучитељима ученици из следећих школа и 
вртића: ОШ“Вожд Карађорђе“ (сва одељења 1,2 и 3. разреда), ОШ“Учитељ Таса“  
(2. разред), ОШ“Коле Рашић“ (предшколска група), ОШ“Ратко Вукићевић“ 
(двадесетородеце из 1и 2. разреда), Вртић „Бамби“ (шездесеторо деце), Вртић 
„Oxford“(петнаесторо деце). Укупно око петстодеце јепрошло организовано кроз 
Дечију библиотеку у току Дечијенедеље!  
НОВЕМБАР  
Изложбау читаоници: књиге и текстови везани за писце овогодишње учеснике 
Медијана фестивала за децу.  
14. новембрау оквиру Медијана фестивала писаца за децу и дечијег стваралаштва 
одржан сусретдеце и следећих писаца: Љубивоје Ршумовић, Добрица Ерић, 
СлободанСтанишић, Тоде Николетић, Власта Ценић, Виолета Јовић, Русомир Арсић. 
Програм је водио Миња Субота. Сусрет јепротекаоу изузетно пријатној, присној и 
надахнутој атмосфери. Деца су разговарала сагостима...(Деца из ОШ“Ћеле кула“, 
„Вожд Карађорђе“, „Доситеј Обрадовић“, „УчитељТаса“, „Бубањскихероји“, деца из 
Миљковца и шесторо деце из села Штрпци, укупно шездесеторо) 
СусретјеназванЖИВА ЛЕКТИРА! Програм је трајаоод 10 до 11 и  
30.  
ДЕЦЕМБАР Изложбе: Нова година, 
дечијилитерарни радови  
03. децембра јена Одељењу књиге за децу организованОкругли сто под називом: РАД 
САДЕЦОМ У ЈАВНИМ БИБЛИОТЕКАМА ЈУЖНЕ СРБИЈЕ. Скупу су 
присуствовали, пореддесеторо „домаћих“ колега и библиотекари из Алексинца, 
Житковца, Дољевца, Мерошине, Врања, Пирота, Димитровграда. Гост јебила Милица 
Матијевић, виши библиотекари координатор Секције за радДечијих  



 

одељења при Библиотекарском друштву Србије. „Водитељ“ разговора Саша 
Луковић-Васиљевић. Ово је први скуп овог типа – у историјисрпског 
библиотекарства.  
НАПОМЕНА: Радионица цртаног филма у извођењу СЦФ`98 ради током 
читаве године, сваке суботе, од 10-12 сати. 
Активности би сигурнобило много више да читаоницу не користе и све борачке 
организације којесе налазе у окружењу дечијегодељењабиблиотеке.  

КУЛТУРНА ДЕЛАТНОСТ БИБЛИОТЕКЕ 

ОДЕЉЕЊЕ ЗАВИЧАЈНИХИ ПОСЕБНИХФОНДОВА 

 
 датум  назив догађања  

1.  8. јануар  Медијска документација – упутство за коришћење сајта  

2.  8. фебруар  Национална географија – Промоција часописа и изложба  

3.  22. фебруар  Удружење есперантиста Ниша – Тереза Каписта  

4.  25. фебруар  Св. Симеон Мироточиви – Вукова задужбина огранак Ниш  

5.  17. март  Светски дан поезије – Танасије Узуновић  
6.  20. март  Тони Парсонс – Моја омиљена супруга  

7.  10. април  Марко Видојковић, Све црвенкапе су исте, Пикавци на плажи, Бог 
ти помого  

8.  17. април  Драган Великић – Руски прозор  

9.  23. април  Светски дан књиге – Сретен Угричић, Електронске књиге и 
дематеријализација културе  

10.  13. мај  Дан Библиотеке  
11.  17. мај  Ноћ музеја,  
12.  24. мај  Слава Библиотеке  
13.  29. мај  Ензо Барнаба – Le ventre du puthon  

14.  2. јун  Медијска документација, Дигитална читаоница – конференција за 
медије  

15.  18. јун  Борислав Пекић – Љиљана Пекић, Златно руно I-VII  
16.  15. август  Народ блуза – црначка музика у белој Америци  
17.  19. септ.  Фрида у кући Милене – мултимедијално вече  
18.  28. октобар  Изложба – 90 година пробоја Солунског фронта  

19.  6. новембар  Страх од поезије Александра Рајског  

20.  12. нов.  Дани Стевана Сремца  
21.  20. нов.  Димитрије Миленковић -Иза дубоког света (збирка поезије)  

 



Набавка – Набавка свих врста завичајне грађе као и грађе за посебне фондове одвијала 
се континуирано праћењем издавачких каталога, обиласком издавача и нишког Сајма 
књига, штампе, електронских извора и приватних лица која поседују грађу по билоком 
основу везану за завичај.  
Монографске публикације – набављене су 155 публикације а од тога само куповином и 
поклоном. Неопходно је да се пронађу нови модуси куповине публикација за ово 
Одељење.  

Серијске публикације -набављено је 323 свезака часописаи новина.  
Некњижна грађа и ситан библиотечки материјал – набављен је велики број 
библиотечких јединица: каталози изложби, разгледнице, плакати, фото и фоно 
материјал, програми манифестација, позивнице. Фонд графичких отисака обогаћен јеса 
3 нова отиска.  

Корисници-Одељење је пружило услуге 659 члану Библиотеке а коришћено је: 1861 
књига, 726 свезака часописа и новина као и 83 јединице некњижне грађе.  

ОДЕЉЕЊЕ СЕРИЈСКИХ ПУБЛИКАЦИЈА 

У првој половини 2008. год. обновљена је претплата за 55 наслова серијских 
публикација. Попуњено је 8 годишта часописа « Култура «. Обезбеђен је један нов 
наслов „ Пољопривредни календар „. Поклоном су обезбеђена 34 наслова и два 
годишта поново покренутог „ Библиотекара „. Број приновљених свезака, такође 
поклоном, је 450, а куповином 3300. Укупно 3750 приновљених свезака. Електронски је 
обрађено око 70% наслова серијских публикација. Спроведен је расход 59 годишта 
дупликата Библиографије Југославије. Укоричено је 65 томова, а фасциклирано 25 
годишта. Број корисника 5893. На коришћење је дато: 11441 стручни часопис, 60515 
свезака новина и 9190 ревија.  

ОДЕЉЕЊЕ СТРУЧНЕ КЊИГЕ  

У току целе године Одељење стручне књиге пружило је услуге за 22704 корисника. У 
истом периоду дато је на коришћење 53283 публикација из свих области науке, културе 
и уметности.  

Корисници Библиотеке  
Деца до 14 година 2880 
Ученици средњих школа 6731 
Студенти 6341 Остали 6752 
Укупанброј корисника 22704  



 
 

У електронску базу података ажурирано је 1768 библиографских јединица и 
инвентарисано је 2639. У лисни каталог убачено је 210 каталошких јединица. 
Приређено је 6 тематских изложби и то: Естетика књиге, Таковски устанак, Библиотека 
кроз векове, Ћирилои Методије, Слава библиотеке и Солунски фронт. Успешанрад 
Одељења, резултат је стручностии залагањазапослених.  

ОДЕЉЕЊЕ РАЗВОЈА  

Одељење развоја се стара о 35 рачунара који се налазе на три локације у граду и 
међусобно су умрежени и повезани у јединствен информациони систем. Систем има и 
два сервера. На Дата серверу је програм за аутоматизацију библиотечког пословања-
НИБИС, а на Web серверу су сајт Библиотеке и остале web апликације. Систем поседује 
и потребну мрежну опрему како за интерно тако и за екстерно повезивање мреже 
(рутере, свичеве , хабове и екстерне модеме).  
У складу са овим условима рад Одељења развоја у 2008. – ој години одвијао сеу три 
сегмента:  

1 Софтверским интервенцијама на појединачним радним станицама, 
серверимаи мрежним уређајима,  
2 Хардверским интервенцијама на појединачним радним станицама, 
серверимаи мрежним уређајимаи  
3 Набавка нове опреме резервних делова ипотрошног материјала. 

АМЕРИЧКИ ЦЕНТАР  

-Укупанброј члановаизноси 1534.  
-Профил чланова: студенти,ученици основних и средњих школа, правници, 
економисти, просветни радници, лекари, пензионери и сл.  
-Око 35 посетилаца дневно, односно око 9100 посетилаца годишње.  
1. Укупан број издатих књига 4100  
2. Укупан број издатих новина и часописа 4190  
3. Укупан број програма 381  

Амерички центар нуди: књиге, часописе, дневну штампу, ЦД ромове, видео касете и 
приступ Интернету, зидне новине, презентације, прославе америчких празника, 
предавања, радионице, семинаре, представе и сл.  

ФРАНЦУСКИ ЦЕНТАР  

Број уписаних чланова: 760 Број активних чланова: 550 На месечном нивоу 
Медијатеку посети од 600 до 800 посетилаца, што на годишњем нивоу износи око 8000 
посетилаца  



 Библиотечкаграђа: 2130 јединицабиблиотечкеграђе 
Аудио-визуелни материјал: 3000 18 различитих часописа и 
28 збирки одабраних чланака.  

Центар има сталне филмске пројекције и пратеће манифестације: изложбе, предавањаи 
књижевне вечери.  

ПРАТЕЋЕ ДЕЛАТНОСТИ  

Коричење  

ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА  

У складу са плановима и програмима за 2008. годину, уз сагласност Завода за заштиту 
споменика културе, реализовани су обимни радови на земени дотрајалих прозора и 
врата централне зградекоја јепроглашена спомеником културе.  

Обављени су и бројнимолерски идругирадови. Због немогућности прибављања 
потребних дозвола и недостатка новца Библиотека није била у могућности да реализује 
радове на изградњи новог инадоградњи постојећегобјекта.  

Проблем је и немогућност коришћења зграде задужбине у Јеронимовој улици бр. 1. 
Наиме, Град није био у могућности да станарима у предметном простору обезбеди 
адекватан смештај, чиме се Библиотеци ( власнику објекта ) и даље ускраћује законско 
право коришћења објекта.  

 
Новине  148  
Књиге  450  
Скрипта  80  
Картице  485  
Корице  13  
Признанице  62  

Каширање   

Слике  35  
Кутије  7  
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

САРАДЊА НА ЛОКАЛНОМ И РЕПУБЛИЧКОМ НИВОУ 

Настављена је традиционално добра сарадњаса институцијамау областикултуре.  

Настављена је интезивна сарадња са Народном библиотеком Србије и Министарством 
културе  

За Народну библиотеку 

директор, Јелица Лазић  



 



 
 



 


