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ПРОГРАМ РАДА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА     

2016.ГОДИНУ 

Народна библиотека Нови Бечеј ће у 2016. години наставити са радом прописаним 

Законом о библиотечкој делатности што подразумева прикупљање, обраду, чување   и 

коришћење књига , часописа, новина и остале библиотечке грађе и пружање информација 

и података који се односе на библиотечку грађу у складу са потребама корисника. 

Ажурна набавна политика и континуирано праћење дешавања на књижевној сцени, како 

домађој тако и страној, представљају приоритете у нашем послу на основу којих креирамо 

различуте уметничке програме и радионице које се одржавају у нашој установи. 

Наставићемо да се трудимо да позивамо писце, преводиоце и књижевне критичаре који 

ће обележити следећу годину и  чије стваралаштво завредњује да буде предмет 

интересовања наших суграђана. Приликом набавке књига држимо се гесла да смо сервис 

у служби грађана и трудимо се да набавимо наслове за које влада највеће интересовање, 

а да притом не запоставимо наслове који задовољавају високе уметничке и научне 

критеријуме, које библиотека као установа културе сама по себи подразумева и намеће. 

Тих принципа се стриктно држимо када је у питању и издавачка делатност уосталом  као и  

све активности које обављамо. Наш рад на популаризовању књиге и читања те стварању и 

неговању навике доласка у библиотеку је усмерен према различитим цињним групама : 

деца разних узраста ( од предшколаца до тинејџера) те одраслих . Да бисмо остварили 

задате циљеве наставићемо да контактирамо са свим школама, установанма културе и 

удружењима на територији наше општине  заинтересованим  за сарадњу са нашом 

установом. Такође ћемо радо учествовати у свим културним акцијама, Тв емисијама и 

манифестацијама у којима се популаризује наша делатност. У претходној години број 

наших дешавања се приближио броју 40, што би значило да ми ни у 2016.години не 

одустајемо од задатих критеријума, при томе веома свесни чињенице да квалитет мора да 

доминира, а не квантитет. Што се издавачке делатности тиче инсистирамо на формирању 

комисије која ће одлучивати о насловима чији ћемо бити издавачи. Поред нових наслова 

наших талентованих суграђана , појавила се потреба за доштампавањем  књига  наших 

аутора које се баве завичајном тематиком, за које је показала велики интерес наша 

дијаспора, тако да ћемо се заложити да у 2016. години  тај план  и реализујемо. 



Набавка, чување и издавање књига морају бити ажурни јер наши читаоци то од нас и 

очекују.Зато редовно пратимо комплетну књижевну понуду у нашој земњи и окружењу и 

трудимо се да набавимо најзначајнија дела. Захваљујући средствима које добијамао од 

наше Локалне самоуправе, годишњег откупа РС и средствима које додељује Покрајинска 

влада, планирамо да набавимо око 2000 нових наслова. Напоменула бих да за све што 

радимо, ту спада и набавка књига, водимо рачуна да је наша средина двојезична и да се 

максимално трудимо да имамо програме, књиге и штампу који задовољавају интересе 

свих грађана, често организујемо и мултикултуралне, двојезичне програме. Истакла бих да 

ћемо наставити и у будућности, да сами преводимо текстове на оба језика, да би 

реализација оваквих програма била могућа. Такође, ради уштеде, да се не би плаћали 

критичари, сами водимо књижевне вечери, што захтева озбиљна предзнања и 

систематичну припрему....Пошто смо били до сада успешни,наставићемо са том праксом и 

у наредној години. 

Библиотека као установа је специфична по томе што има мисију која није само едукативна, 

зато се сваке године трудимо да будемо другачији и да наше снаге и знања 

концентришемо на другу циљну групу којој ћемо посветити посебну пажњу.У 2016. Години 

то ће бити тинејџери. 

У 2016. години ћемо се концентрисати на тинејџере и њихове потребе и интересовања.У 

нашем друштву се управо ради на усаглашавању школске лектире, неки наслови се 

замењују актуелнијим и интересантнијим за тај узраст. Намеравамо да купимо књиге 

аутора које они траже али и да организујемо трибине које се баве превентивом од разних 

криминогених понашања,вршњачким насиљем, опасностима које прете од конзумирања 

дрога и алкохола......Такође желимо да учествујемо у акцији склањања деце са улице,тако 

што ћемо сарађивати са школама и организацијама које се баве младима, на 

организовању радионица и разноврсног програма у нашим просторијама.  

Наша досадашња сарадња са свим школама у Општини је била изванредна и надамо се да 

ћемо и наредну годину испунити сада већ традиционалним садржајима као што су: 

„Читалачка значка“, такмичење рецитатора“ Песниче народа мог“, матурска ревија радова 

средњошколаца“,“Авлија забавлија“......Новина је што ће наше Дечије одељење 

организовати разна занимања и  тематске радионице у које ће бити укључени не само 

деца него и родитељи.(Радионица развијања читалачких навика, радионица на тему 

илустрације књиге, Драмски текстови : од књижевног дела преко драмског текста до 

позоришне представе, радионица Бака и унук- Довела ме бака у библиотеку, Предавање о 

Сланом копову.........). Један од наших задатака биће и обележавање дечијих празника 

везаних за дечије стваралаштво, Међународни дан дечије књиге, обележавање значајнух 

датума везаних за разне књижевне јунаке као што су : Пипи Дуга Чарапа, Мали Принц, 



Алиса у земљи чуда..  Такође су се већ укључили у организовање божићног програма на 

мађарском језику и деца из удружења“ Јокаи Мор“ те група Бетлехем.......Наставићемо са 

традицијом излагања дечијих радова, литерарних, ликовних и из области примењене 

уметности. Оно што сматрамо изузетно важним  је промоција талентоване деце из наше 

средине .При том не мислимо само на књижевни таленат него на  разние стваралачкие 

сфере.....Као и до сада очекујемо велики одзив наших најмлађих корисника. 

Што се тиче наше ревизије,она још није завршена у свим огранцима,коначно ћемо 

сумирати све релевантне податке и обавити све законом прописане радње почетком 

наредне године. Тиме ћемо ставити тачку на исцрпан и прецизан рад који је захтевао 

унапређивање компјутерског програма који свакодневно користимо.У новонасталој 

ситуацији верујемо да ће нам се љубазно одазвати и наша Матична библиотека и г.ђа 

Душица Мандић и помоћи  да на обострано задовољство  завршимо са ревизијом књига у 

нашој библиотеци. Коначно чемо добити најтачније податке о стању нашег књижног 

фонда , који смо и након мале хаварије од пре четири године ,успели да доведемо у ред. 

Што се огранака тиче,  након изузетно успешног сређивања читаонице и Дечијег одељења, 

те изградње мокрог чвора (након тридесет година рада колегиница је добила своје 

купатило) у Новом Милошеву, спремни смо да урадимо све што нам могуђности 

дозвољавају и у Куману и Бочару, гд су нам руке често везане,јер нисмо власници зграда у 

којима се налазе наше библиотечке просторије. 

Оно што обавезно морамо да урадимо 2016. године у Новом Бечеју је кречење 

галерије,пресвлачење двадесетак столица, те рушење и зидање новог степеништа на 

улазу у зграду и зидање новог зида између дворишног дела Библиотеке и Управе 

прихода,који је само што се није срушио. То је највећи грађевински захват који планирамо 

да реализујемо у 2016.-ој. 

Посећиваћемо едукативна предавања и семинаре и радити на личном и стручном 

усавршавању.  Сви радници запослени у овој установи морају  владати свим релевантним 

подацима и новинама које се тичу области за коју су задужени, што подразумева сталну 

едукацију,праћење дешавања у издаваштву и континуирано читање. Као и ранијих година 

даћемо све од себе да наша установе буде  место мудрости и скромности. То захтевају од 

нас наши корисници, заједница у којој живимо,али и аутори чија су нам дела поверена на 

чување. 

У новој 2016.години ћемо наставићемо да сарађујемо са свим институцијама школства и 

културе у нашој Општини,које су заинтересоване за сарадњу са нама, као и са Локалном 

самоуправом, која нас је увек несебично помагала у превазилажењу свакодневних 

проблема и имала разумевања за наш рад. 



 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2016. ГОДИНУ 

   

 

ПРИХОДИ: 

 

     ВРСТА ПРИХОДА приходи 

  Приход од буџета оппштине Нови Бечеј 9,315,000.00 

  сопствени приходи 50,000.00 

      

  УКУПНИ ПРИХОДИ 9,365,000.00 

   

 
РАСХОДИ: 

 
     ВРСТА РАСХОДА расходи 

411000 Плате,додаци и накнаде запослених 4,435,000 

412000 Соц. доприноси на терет послодавца 790,000 

465000 Остале дотације и трансфери 581,000 

413000 Накнада у натури 9,000 

414000 Социјална давања запослених 145,000 

416000 Награде, бонуси и остали расходи 0 

421000 Стални трошкови 600,000 

422000 Трошкови службених путовања 155,000 

423000 Услуге по уговору 450,000 

424000 Услуге културе  550,000 

425000 Текуће поправке и одржавања 500,000 

426000 материјал 400,000 

512000 Улагања у основна средства 350,000 

515000 Нематеријална основна средстава 400,000 

      

  УКУПНИ ПРИХОДИ 9,365,000.00 

 

                                                                                                                  Директор Агнеш Ђукичин 

 

Овај програм Народне библиотеке је усвојен на седници Управног одбора одржаној 

17.12.2015.године.  

                                                                                                                    Председник УО  

                                                                                                                    Нела Боберић 


