НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „БРАНКО МИЉКОВИЋ“

ПРОГРАМ РАДА У 2018. ГОДИНИ

ГАЏИН ХАН, ДЕЦЕМБАР 2017. ГОДИНЕ

ПРОГРАМ РАДА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „БРАНКО МИЉКОВИЋ“ У 2018.
ГОДИНИ
1. УВОД
Народна библиотека „Бранко Миљковић“ (у даљем тексту: Библиотека) из
Гаџиног Хана једина је установа културе на територији локалне самоуправе.
Библиотека је својим активностима показала да се осим издавања књига, као
примарне делатности, бави и свим делатностима које подстичу развој културе
једног краја.
Библиотека има обавезу да поднесе Програм рада о обављању своје
делатности у 2018. години поштујући Закон о култури, Закон о библиотечкоинформативној делатности, Закон о јавним службама, Статут библиотеке, као и
подзаконска и нормативна акта која регулишу рад Библиотеке.
Програм рада Библиотеке за 2018. годину доставља се Управном одбору,
Надзорном одбору, Скупштинским органима, Матичној библиотеци „Стеван
Сремац“ у Нишу, Народној библиотеци Србије и Министарству културе и
информисања.
Рад Библиотеке биће финансиран из буџета Општине Гаџин Хан и из
сопствених прихода. Финансирање из републичког буџета оствариће се кроз откуп
књига и средствима добијеним на конкурсима за реализацију програма .
Основна делатност Библиотеке обухвата:
Прикупљање, обраду, чување, приступ и заштиту библиотечке грађе,
Пружање услуга корисницима,
Помоћ корисницима при избору и коришћењу библиотечко-информационе
грађе,
 Вођење документације и статистике о библиотечко-информативној грађи и
корисницима,
 Издавање публикација,
 Организовање промоција књига, хроника и зборника,
 Организовање књижевних вечери и манифестација сличног карактера.




Делатност у области културе:
 Организовање традиционалних културно-уметничких манифестација
републичког, регионалног, општинског и локалног карактера,
 Организовање културно-образовног и забавног рада са младима и
одраслима,
 Организовање изложби ликовних стваралаца,
 Организовање рада аматерских друштава и размена аматерских
програма и садржаја,
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Организовање и укључивање
у смотре културно-образовног и
рекреативног садржаја,
Рад на очувању етнолошких вредности Заплања (у свим сегментима)
кроз изложбе, ревије, презентације, предавања, снимања и слично,
Вршење организационо-техничких послова за друге кориснике,
Развијање сарадње са институцијама које се баве културно-забавним и
образовним делатностима,
Изнајмљивање хола (мале сале) и велике сале за различите врсте
скупова,
Сарадња, пружање помоћи и учествовање у организацији и реализацији
манифестација које се организују у Општини Гаджин Хан, сарадња са
нашим оснивачем, месним заједницама, грађанима и другим
организацијама,
Обављање осталих културно-уметничких делатности и активности,
Обављање угоститељске делатности у кафе-бару библиотеке,

2. РАД ПО РАДНИМ ПРОЦЕСИМА
2.1.

НАБАВКА

У 2018.години планирано је да се набавка књига одржи у постојећим
оквирима.
Библиотечки фонд увећаће се кроз планирану набавку књига, куповином,
откупом и поклонима дародаваца. Код набавке књига планира се да Библиотека
настави са квалитетном набавком нових наслова из области књижевности за децу
и омладину, белетристике, природних и друштвених наука. Библиотека треба да
набави у овој години, по препоруци Народне Библиотеке Србије, 1250 књига и 10
наслова часописа и новина, а све према расположивим финансијским средствима.
2.2.

ОБРАДА

У 2018. години планиран је расход дотрајалих, оштећених и неактуелних
књига.
Све приновљене публикације у овој години биће обрађене по важећим
стандардима.
У 2018. години Библиотека планира приступ чланству систему COBISS
(Коперативни online библиотечки систем и сервис). Два радника Библиотеке
биће послата на обуку.

2.3.

КОРИШЋЕЊЕ

Различитим облицима деловања Библиотека подстиче коришћење
библиотечко-информационе грађе код свих узраста.
У 2018. години наставићемо са бесплатним учлањивањем свих корисника.
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Новим и квалитетним књигама, као и љубазношћу особља, настојаће се да
се привуку нови корисници и задрже постојећи.
2.4 ЗАШТИТА
Поштујући законске прописе, Библиотека ће у 2018. години обезбедити
повољне услове за смештај и заштиту публикације. Код заштите публикације
првенствено ће се преузети мере заштите од пожара, заштита од влаге и других
узрочника оштећења библиотечке грађе.
3. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА АКТИВНОСТ
Библиотека планира организовање следећих активности:
 Књижевне вечери,
 Манифестација „Миљковићеве поетске свечаности“
 Ликовна колонија,
 Трибине,
 Обележавање значајних датума,
 Сарадња са другим библиотекама и установама.
3.1.

КЊИЖЕВНЕ ВЕЧЕРИ

Гостовањем дечјих песника омогућићемо деци дружење са њима, а старијим
читаоцма на књижевним вечерима пружити прилику да упознају истакнуте
књижевнике и добитнике награда из области књижевности уз стручне коментаре
књижевних критичара.
3.2.

МАНИФЕСТАЦИЈА „МИЉКОВИЋЕВЕ ПОЕТСКЕ СВЕЧАНОСТИ“

На овој манифестацији, која ће се одржати у децембру, учествоваће
најеминентнији књижевни ствараоци из Србије и говориће своје стихове. У оквиру
ове књижевне манифестације, посвећене великом српском песнику, покушаћемо
поново одржати симпозијум и осветлити теме које су од значаја за разумевање
поезије Бранка Миљковића и српске поезије XX века.
Ова манифестација трајаће два дана, а почеће програмом за децу под
називом „Миљковићевим трагом“, где ће се ученици основне школе дружити са
еминентним дечјим песницима. Тога дана био би одржан и симпозијум о лику и
делу Бранка Миљковића.
Од 18,00 часова традиционално ће бити отворена Изложба слика са
овогодишње колоније, која је саставни део манифестације.
Од 19,00 часова одржаће се централно књижевно вече „Миљковићевих
поетских свечаности“.
У овој години наставиће се преговори око куповине земљишта на којем
бисмо подигли (реновирали) спомен-кућу где би се књижевници окупљали и
оживљавали сећање на Бранка Миљковића.
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3.3.

ЛИКОВНА КОЛОНИЈА

35. Југословенска колонија ликовних аматера „17 воденица“ у Доњем
Душнику окупиће ликовне уметнике различитих старосних група и опредељења
који промовишу различите ликовне идеје. Одржаће се у августу месецу.

3.4

ТРИБИНЕ

Планира се организовање трибина са учешћем разних предавача и
представника црквеног свештенства. У циљу едукације младих организоваћемо
трибине посвећене млађој популацији.
3.4.

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА

Обележавањем значајних датума обухватићемо датуме везане за историју,
културно и верско стваралаштво.
У овој години обележава се 100 година од завршетка Првог светског рата
3.6. САРАДЊА СА ДРУГИМ БИБЛИОТЕКАМА
.
Неговаћемо и унапређивати сарадњу са другим библиотекама кроз могућност
организовања заједничких сусрета и програма.
Позајмљивањем других књига омогућићемо да корисници добију књиге којих
нема у нашем књижном фонду.
Међубиблиотечком позајмицом обезбедићемо позајмљивање књига које су
нашим читаоцима потребне, а нема их у фонду наше библиотеке.
Рок за враћање позајмљених књига је месец дана. Услуге поштанског
достављања књига сноси читалац.
4. ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ
У овој години биће омогућено, у договору са општинским органима, наставак
издавачке делатности, са посебним освртом на штампање завичајне грађе, како
бисмо омогућили њено систематско и континуирано прикупљање.
5. ОБРАЗОВАЊЕ, СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ
ЗАПОСЛЕНИХ
Библиотека планира да у 2018. години учествује на семинарима за рад у
COBISS-у, да приступи систему COBISS, и добије лиценцу за рад у овом
програму. Такође планира и стално стручно оспособљавање и усвршавање
запослених.
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6.КАДРОВСКИ РЕСУРСИ

Библиотека има укупно 11 запослених у сталном радном односу:,
 Са високом стручном спремом .......1,
 Са вишом стручном спремом...........1,
 Са средњом стручном спремом.......9,
По систематизацији то су: директор, помоћник директора, организатор
правних и општих послова, 1 књижничар, 2 референта културно-образовних
активности, 1 референт спортских активности за рад са млађим категоријама, 1
благајник, 1 шеф кафе-бара, 1 техничко лице и 1 хигијеничар.
У библиотеци су запосленa два
привремено повремених послова.

лицa по основу Уговора о обављању

7. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА
Позиције конта у финансијском плану Библиотеке одређене су на основу
реалних трошкова из 2017. године. Плате и додаци запослених су одређене на
основу Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним
службама (одељак за културу) Владе Републике Србије.
Средства потребна за извршење
финансијским планом за 2018. годину.

оваквог

Програма

су

ограничена

8.ПРОГРАМ БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ЈАНУАР
У 2018. години покренућемо акцију изложби књига поводом обележавања
значајних датума. У јануару месецу изложбом књига Бранка Ћопића обележићемо
дан његовог рођења, 1. јануар 1915. године.
У сарадњи са ученицима Основне школе „Витко и Света“ из Гаџиног Хана
обележићемо Савиндан.

ФЕБРУАР
Пригодном изложбом дела Борислава Пекића обележићемо 4. фебруар 1930.
године, дан његовог рођења.
Изложбом публикација завичајне грађе, представићемо све књиге чији је
издавач Народна библиотека „Бранко Миљковић“.
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МАРТ
Организоваћемо књижевно вече са аутором књиге „Заплањске приче“,
Владимиром Вучковићем.
У марту месецу обележићемо дан рођења једног од најпознатијих дечјих
песника Мирослава Антића. Мика Антић рођен је 14. марта 1932. године. Сем
књига за одрасле, објавио је и књиге песама за децу. Једна од најпознатијих књига
је „Плави чуперак“.
АПРИЛ
Изложбом дечјих радова са мотивима највећег хришћанског празника
обележићемо Ускрс.
Изложбом књига Меше Селимовића обележићемо дан рођења једног од
најпознатијих романописаца са наших простора. Меша Селимовић рођен је 26.
априла 1910. године. Аутор је бројних романа попут „Дервиш и смрт“, „Тврђава“,
„Острво“, „Круг“.
Пригодним програмом ученика Основне школе „Витко и Света“ 2. априла
обележићемо Светски дан дечје књиге. На тај дан 1805. рођен је дански
књижевник Ханс Кристијан Андерсен, један од најпознатијих писаца за децу.
МАЈ
Средином маја организоваћемо књижевно вече са једним од учесника
Миљковићевих поетских свечаности.
Као и сваке године, 24. маја обележићемо Дан школе „Витко и Света“.
Пригоднан културно-уметнички програм извешће ученици ове школе.
ЈУН
Изложбом књига Петра Кочића обележићемо дан рођења овог еминентног
српског писца. Петар Кочић рођен је 29. јуна 1877. године. Чувена је његова збирка
приповедака „Јауци са Змијања“, а свакако најпознатије дело „Јазавац пред
судом“.
ЈУЛ
Изложићемо актуелне наслове које библиотека препоручује корисницима за
читање.
АВГУСТ
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Изложба слика са Југословенске колоније ликовних аматера „17 воденица“. И
у овом месецу препоручићемо актуелне наслове за читање током летњег одмора.
СЕПТЕМБАР
Међународни дан писемности биће обележен 8. септембра.
Изложбом књига Симе Матавуља обележићемо дан рођења нашег значајног
писца. Симо Матавуљ рођен је 12. септембра 1852. у Шибенику. Творац је
познатог романа „Бакоња фра Брне“ и многих приповедака.
ОКТОБАР
Посета Међународном сајму књига у Београду.
Дан рођења Бранислава Нушића, 20. октобар, биће обележен на пригодан
начин. Изложбом књига подсетићемо се његових најзначајнијих дела попут
„Госпође министарке“, „Народни посланик“, „Сумњиво лице“, „Ожалошћена
породица“ и многих других.
НОВЕМБАР
Изложбом публикација завичајне грађе, представићемо све књиге чији је
издавач Народна библиотека „Бранко Миљковић“.
Изложбом дела Стевана Сремца обележићемо дан рођења једног од
најомиљенијих српских писаца. Стеван Сремац рођен је 11. новембра 1855.
године. Аутор је чувене „Зоне Замфирове“, „Ивкове славе“, као и романа „Поп
Ћира и поп Спира“.
ДЕЦЕМБАР
Средином децембра биће обележене Миљковићеве поетске свечаности.
Многи еминентни песници забележиће учешће, а један од њих добиће награду
„Заплањски Орфеј“.Награда која се додељује на „Миљковићевим поетским
свечаностима“ у Гаџином Хану за најбољу песму објављену између две
свечаности.Награда се додељује од 1996. године
Планирана средства..................................................................500.000,00(дин).
9.ПРОГРАМ РАДА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ТРАДИЦИОНАЛНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ
По одлуци о оснивању Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ иста
је по члану 20, поменуте одлуке, обавезна да преузме права, обавезе, средства,
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запослене и документацију тадашњег Дома културе „Бранко Миљковић“. Из тих
обавеза следи реализација следећих значајних програма и активности:
ЈАНУАР
Божићни концерт КУД „Иван Цветковић“ у Гркињи,
Програм за дочек Православне Нове године на тргу у Г. Хану,
Планирана средства ..............................................................100.000,00(дин),
Богојављање у Гркињи,
Планирана средства.................................................................16,000,00(дин),
Скупови комерцијалног садржаја,
Изложба слика.

ФЕБРУАР
Изложба слика
Скупови комецијалног садржаја,
Вече културно-уметничког карактера.
Тодорова субота у Малом Крчимиру,
Планирана средства...............................................................120.000,00(дин),
МАРТ
Вече културно-уметничког програма,
Скупови комерцијалног карактера.
АПРИЛ
Обележавање Ускрса у Гркињи,
Планирана средства............................................................... 12.000,00(дин),
Вече културно-забавног програма.
МАЈ
„Ђурђевдан“ у селу Семче,
Планирана средства................................................................50.000,00(дин),
„Ђурђевдан“ у Горњем Барбешу,
Планирана средства................................................................10.000,00(дин),
„Јеремија“ у Мариној Кутини
Планирана средства................................................................60.000,00(дин),
„Свети Јован“ у селу Тасковићи
Планирана средства...............................................................11.000,00(дин),
Обележавање Светог Николе у Г. Хану,
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Планирана средства...............................................................93.000,00(дин),
„Спасовдан“ у Д. Душнику,
Планирана средства................................................................45.000,00(дин),
„Спасовдан“ у Г. Драговљу,
Планирана средства...............................................................60.000,00(дин),
„Спасовдан“ у Горњем Душнику
Планирана средства................................................................10.000,00(дин),
Скупови комерцијалног садржаја.
ЈУН
Културна манифестсација поводом „Пресвете богородице“ у Д. Драговљу,
Планирана средства................................................................50.000,00(дин),
Вече комерцијалног садржаја,
Изложба слика,
„Заплањски залогај“ у Г. Хану.
ЈУЛ
„Петровдан“ у В. Крчимиру,
Планирана средства..................................................................60.000,00(дин),
„Петровдан“ у Г. Барбешу,
Планирана средства.................................................................10.000,00(дин),
„Јужноморавски дани црног лука“ у Заплањској Топоници,
Планирана средства................................................................305.000,00(дин),
Културно-уметнички програм „Горешњак“ у Личју,
Планирана средства..................................................................5.000,00(дин),
Скупови културног и комерцијалног садржаја.
АВГУСТ
Свети Илија на Селичевици,
Планирана сртедства................................................................12.000,00(дин),
„Дани Заплања“ у Д. Душнику,
Планирана средства................................................................350.000,00(дин),
Изложба слика,
„Велика Госпојина“ у Гркињи,
Планирана средства................................................................200.000,00(дин),
35. Југословенска ликовна колонија аматера „17 воденица“ у Д. Душнику,
Планирана средства................................................................300.000,00(дин),
Скупови комерцијалног садржаја.
СЕПТЕМБАР
Дечји маскенбал,
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Ликовна изложба,
Скупови комерцијалног садржаја.
ОКТОБАР
Обележавање Дана општине,
Обележавање Дечје недеље,
Вече културно-уметничког програма,
НОВЕМБАР
Обележавање 100 година од завршетка Првог светског рата 11.11.2018. године,
Отварање изложбе слика са овогодишње колоније,
Вече фолклора у Г. Хану,
Скупови комерцијалног садржаја.
ДЕЦЕМБАР
Годишњи концерт КУД-а,
Вече културно-забавног карактера,
Новогодишњи програм за децу предшколског и школског узраста
Програм рада је флексибилниг карактера. Остварење манифестација
зависи од динамике прилива финанскијских средстава.

Директор
Народне библиотедке „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан
в.д. Горан Савић
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