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2012.година је за Народну библиотеку Нови Бечеј била изузетно 

динамична и успешна година. 

Упркос  чињеници да смо у априлу месецу имали 

хаварију,тј.поплаву,коју је проузроковао бојлер на спрату ,успели смо 

да санирамо последице овог немилог догађаја и поред  додатних 

,непланираних активности, у целости испунимо план рада који је 

предвиђен за ову годину,чак да га и надмашимо.Ентузијазам колектива  

и несебичан рад  је као и ранијих година био пресудан у реализацији 

амбициозног планираног програма чији ниво је задовољио критеријуме 

које наша установа заслужује.Поред  хаварије која нас је принудила да 

урадимо делимичну ревизију књижног фонда који је оштећен том 

приликом,ову годину је обележило и боравак Универзитета уметности 

из Београда,посета колега библотекара из највеће мађарске 

библиотеке Сечењи,одржавање седамдесетшест  дешавања,издавање 

две књиге,набавка нових полица и опреме,како за централну зграду у 

Новом Бечеју ,тако и за огранке,чиме је осавремењен и олакшан рад 



.Такође је одржан и мини сајам књига издавачке куће 

„Лагуна“,набавна политика нам је била изузетно ажурна,сарадња са 

школама и сродним установама културе изузетно добра. 

Такође смо захваљујући НБ ифо каналу(локалној ТВ)који је прошле 

године почео да ради,присутни у локалним медијима и поред Радија 

НБ имамо већу шансу да наш рад буде још 

транспарентнији.Објављивање дешавања и нових наслова преко 

интернета нам  такође помаже да стално скрећемо пажњу наших 

суграђана на наш рад.Морам да истакнем да су радници наше 

библиотеке сами осмислили и извели два програма на мађарском 

јетику,тако да се полако стиче навика доласка у наше просторије људи 

који до сада то нису чинили.Такође смо присуствовали свим стручним 

семинарима ,који су нам од велике користи,које је организовала наша 

Матична библиотека и да сарађујемо са свим библиотекама 

Средњебанатског округа,нарочито са библиотеком из Житишта. 

На моју велику жалост,ипак морам да кажем,да нас није ,поред свих 

наших настојања да привучемо читаоце у библиотеку,поред свих 

активности којима анимирамо пажњу наших суграђана,заобишао 

општи тренд  који влада у нашем друштву,а то је окретање ка 

електронским носиоцима информација и да је број читалаца нешто 

мањи него ранијих година.Чланарина се није повећавала,увели смо 

компјутерски програм  по коме чланарина важи годину дана од датума 

учлањења,а не од  првог јануара до краја године ,ђаци прваци и 

читаоци за које знамо да су у тешком материјалном положају,не 

плаћају чланарину .Дакле,чинимо све да се број корисника не 

осипа,али се морамо суочити са реалношћу.Наравно,ми се ни у будуће 

нећемо одрећи нашег циља,да упркос свим тешкоћама наставимо да се 

боримо за сваког читаоца и да се сви наши суграђани осећају 

добродошлим у нашој установи.И даље се држимо  оне наше :КО 

ЧИТА-ТАЈ ПОБЕЂУЈЕ! 

 



 

 

 

 

САДАШЊЕ СТАЊЕ ФОНДА 

 

Број приновљених обрађених књига је 1495 захваљујући средствима 

добијеним од оснивача СО Нови Бечеј,Министарства културе и 

информисања Републике Србије,Секретаријата за образовање и 

културу АП Војводине. 

Монографске публикације.............66749 

Стручна литература........................12560 

 

СТРУКТУРА КЊИЖНОГ ФОНДА 

0 (знања уопште)...................................1276 

1 (филозофија и психологија).................1252 

2(религија)............................................. .538 

3 (друштвене науке)...............................2525 

5 (природне науке)...................................596 

6 (техничке науке)...................................1378 

7 (уметност,спорт и слободно време).....1012 

8 (књижевност).......................................54189 

9 (историја,географија и биографија)........3983 



 

КОРИСНИЦИ 

Број читалаца.......................844 

Број прочитаних књига.........13744 

 

РАД  ПОЗАЈМНИХ ОДЕЉЕЊА 

 

 

НОВИ БЕЧЕЈ 

 

 

У 2012. години књижни фонд је обогаћен са 1495 нових 

публикација.Број чланова је 471,од тога одрасли 269 и деца 

202.Укупан број прочитаних књига је 6623,од тога на српском  одрасли 

5463 и деца 776.На мађарском 342,од тога 281 одрасли 61 деца.Ове 

године је књижни фонд обогаћен са  23 наслова на  мађарском,од тога 

23 одрасли и 1 деца. 

 

вогодишњи рад је обележила делимична ревизија књижног 

фонда,изазвана хаваријом коју је проузроковао бојлер на таванском 

простору.Немио догађај се догодио за време викенда,тако да су 

радници билиотеке ,првог радног дана санирали последице поплаве и 

избацили око сто педесет канти воде,која је оштетила зидове највише 

на Дечјем одељењу,али и у пријемном и старој читаоници.Изнели смо 



оштећене књиге у двориште на сушење,које је трајало током целог 

летњег периода,а толико је требало и зидовима да се осуше,да бисмо 

могли да их доведемо у првобитно стање.У таквим условима,док је 

библиотека мирисала на буђ месецима,ми нисмо прекидали са радом 

са корисницима.Број расходованих књига је 963.Захваљујући 

разумевању наших читалаца добили смо на поклон око 150 наслова 

који су оштећени,тако да је штета барем делимично ублажена.Такође 

смо извршавали све планиране задатке,као што су „Песничка 

штафета“,такмичење тецитатора „Песниче народа мог“, „Читалачка 

значка“а долазак лета када се дешавања догађају у нашој 

авлији,омогућио нам је да „Лето у Авлији“ буде изузетно богато 

културни садржајима.За већа окупљања користили смо простор Дома 

културе. 

У току 2012.године одржано је дванаест књижевних вечери на српском 

језику,од којих је било најпосећеније књижевно вече Весне 

Радусиновић,чији гост је био Миломир Марић и две књижевне вечери 

на мађарском.Такође су одржане четири изложбе и две џез вечери,три 

предавања,три позоришне представе,две вечери приказивања кратких 

филмова,пет радионица,модна ревија радова ученика Средње 

школе,смер дизајн и наравно већ традиционалана „Авлија 

забавлија“која је била ,као и увек,изузетно посећена. На крају године 

смо прогласили „Најчитаоце године“ и написали писмо Деда Мразу  

организујући пригодан програм за децу“Ја верујем у Деда Мраза“, а за 

одрасле изложбу слика новобечејских сликара“Сликари своме граду“ и 

џез вече. 

Ове године су нас посетиле колеге из будимпештанске „Сечењи“ 

библиотеке,којима смо уприличили пригодан програм на мађарском 

језику,на коме су се захвалили речима да их ниједна библотека коју су 

посетили,ничин. 

Такође смо учествовали у програму промовисања књиге“Самовари у 

Војводини“у Новом Саду,где смо говорили о Харковском женском 

институту,који је радио у Новом бечеју од 1920 до 1931 године и где 



смо изложили плакате из тог времена из наше збирке плаката,на коју 

смо јако поносни. 

Издали смо две књиге“Седам срца“наше шеснаестогодишње 

суграђанке Силвије Фабијан и књигу „Земља од блата,крви и зноја 

“Кристијана Нађа. 

Програм „Лета у Авлији“достављам у прилогу. 

Наша дешавања су солидно посећена,почели су да долазе и суграђани 

који до сада нису имали обичај. 

Зато је  смањени број читалаца помало изненађујући,али ако узмемо у 

обзир чињеницу да се из многих породица учлањује само једна особа и 

на њено име изнајмљују књиге за све чланове,може барем мало да нас 

утеши.Заиста се трудимо да на полицама имамо све актуелне 

наслове,што укључује и мало подилажење читаоцима и набавку „лаких 

романа“,али то је тренд у свим библиотекама ,то је компромис на који 

сви пристајемо. 

 

 

НОВО МИЛОШЕВО 

 

У 2012.години књижни фонд је обогаћен за 250 нових наслова.Број 

чланова је 141,од тога 41 одрасли и 100 деца .Што се броја уписане 

деце тиче  85 је првака ,са колективним бесплатним учлањењем и 15 

редовно уписане деце.На одељењу одраслих чланарину је платило 38 

читалаца,док су 3 бесплатно учлањени.Укупан број прочитаних књига 

је 833,од тога  792 одрасли и 41 деца. Нажалост и ове године је број 

прочитаних књига на мађарском језику само 14,што захтева наш већи 

ангажман и анимирање читалаца на мађарском језику.Имамо изузетно 

добру сарадњу са О.Ш.“Др. Ђорђе Јоановић“и предшколском 

установом.Праваћићи као и деца из предшколске установе су нас већ 



традиционално посетили ,али ове године нису одржали ни једну 

радионицу у нашим просторијама.Одржана је већ традиционална  

осмомартовска изложба цвећа ,а сликар аматер Ивана Попов је 

одржала изложбу,која је била јако добро посећена. 

Огранак У Новом Милошеву је коначно компјутеризован,а успели смо 

да набавимо и нову пећ као  три нове полице полице за књиге,као и 

десет нових столица за читаоницу и копјутерску столицу за 

књижничараНабавка нових полица омогућава правилан смештај нових 

књига,које су до сада стајале на столицама и кутијама.Надамо се да ће 

ове промене,које су обогатиле библиотечки простор,а које су се 

догодиле крајем године,привући већи број читалаца у наредној 

години. 

 

 

 

 

 

 

БОЧАР 

У 2012. години књижни фонд је обогаћен са 222 нове књиге.Од тог 

броја 153 наслова за одрасле и 69 наслова за децу.Број чланова је 

68,од тога 39 одрасли и 29 деца.Од броја деце је 12 првака,који су 

бесплатно учлањени.Укупан број прочитаних књига је 1993,од тога 

1265 одрасли и 729 деца. 

Наш књижничар Марија Маринковић и ове године наводи у свом 

извештају да је економска криза и одумирање села главни разлог све 

мањег броја учлањених читалаца,тј.да читалаца има много више него 



што је горенаведени број.Наиме,обично се један члан породице 

учлањује у библиотеку,а остали чланови породице узимају књиге на 

његов број.Ми им  то дозвољавамо јер се боримо за сваког читаоца  и 

необично нам је стало да што више корисника користи наш богати 

књижни фонд. 

Дугогодишњи проблем смештаја саме библиотеке у Бочару још увек 

није решен,тако да не постоје услови за одржавање додатних 

активности у просторијама библиотеке.Такође није решен проблем 

набавке дневне штампе,чиме се морамо озбиљно позабавити наредне 

године. 

Сарадња са предшколском установом и основном школом је 

задовољавајућа,изузетно су омиљене активности као што су 

„Читалачка значка“ и „Песничка штафета“,што се види по добром 

одзиву учесника.Такође су деца ,основци,током летњег и зимског 

распуста долазили у мањим групама у библиотеку,читали књиге о 

којима су касније разговарали са библиотекаром.Наша колегиница се 

изузетноа труди да и у овим ,заиста тешким околностима, води рачуна 

о жељама и потребама саваког корисника,на чему јој одајем посебно 

признање. 

Огранак у Бочару је такође добио три нове полице за смештај 

књига,пет столица за кориснике и компјутерску столицу за 

књижничара.Као и у новомилошевачком огранку,први пут је кориштен 

компјутерски програм у раду са корисницима.Надамо се да ће сва наша 

настојања да осавременимо услове рада и учинимо простор 

пријатнијим,резултирати већим бројем корисника. 


