ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ
„ЈОВАН ПОПОВИЋ“ КИКИНДА ЗА 2018. ГОДИНУ
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Народна библиотека „Јован Поповић“ (у даљем тексту Библиотека), матична
библиотека Севернобантског округа, најстарија је установа културе у граду и једнa од
десет најстаријих библиотека у земљи. Оснивач Библиотеке је Град Кикинда, а
делатност је заснована на Закону о библиотечко-информационој делатности (набавка,
обрада и дистрибуција библиотечке грађе, културно-образовна и издавачка делатност).
`Библиотека je по типу јавна и отворена за све категорије корисника (према
узрасту, полу, образовној и квалификационој структури, националној или верској
припадности). Рад централне Библиотеке је аутоматизован, као и рад огранака,али не у
потпуности. Иако поједине сеоске месне заједнице не виде свој интерес у развоју
једине институције културе у свом селу, те тако и не заступају интерес Града чији су
индиректни корисник буџета, Библиотека је, уз свесрдну помоћ, градске управе успела
да обезбеди опрему. Национални програма за каталогизацију БИСИС, који је по
завршетку пројекта остао без финансирања, па његово одржавање није континуирано,
поново је у фокусу националне стратегије развоја културе, уведен је у све огранке.
Капитални проблем који није решен је информатича без којег је скоро немогуће радити
уз толики број рачунара и сложеност система и законски регулисаног електронског
пословања. У ери интернет технологија све ово делује невероватно.
Библиотека је у граду отворена 12 сати радним данима, а 6 сати суботом. У
свим селима нашег Града постоје огранци. Дакле, у Накову, Новим Козарцима,
Банатском Великом Селу, Мокрину, Банатској Тополи и Башаиду и сви раде пуно
радно време, док, огранци у Руском Селу и Сајану раде половину радног времена.
Књижни фонд огранак у Иђошу смештен је у школу и стављен на кориштење после
осам година. Огранак у Еђшегу ради само средом два сата јер Библиотека нема
довољан број запослених који би могли да реализују све потребе, а како се тај број још
више смањио питање је да ли ћемо ту услугу и даље моћи да испоштујемо.
Рад Библиотеке у 2018. години реализован је сагласно одредбама Закона о
библиотечко-информационој делатности, Стандардима за јавне библиотеке у
Републици Србији, Плану рада Библиотеке и финансијским средствима.
ОСТВАРИВАЊЕ ЗАКОНОМ УТВРЂЕНИХ ФУНКЦИЈА
Набавка библиотечке грађе
Према Стандардима за Јавне библиотеке у Републици Србији Библиотека је
дужна да набави 4.500 књига и да се претплати на 40 наслова периодике у години.
Постоји неколико видова набавке библиотечке грађе, али се фонд једино куповином
обнавља плански, систематски и континуирано јер међу поклоњеним књигама могу
бити већ купљени или неактуелни наслови. Откуп од стране Министарства културе РС
набави се доста наслова, нарочито старијих издања те смо тако значајно употпунили
свој фонд публикацијама које углавном тешко набављамо јер сва нова средства
користимо за набавку текуће продукције. Међутим, средства су све мања и мања сваке
године што није добро за опстанак библиотека.
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Током 2018. године Библиотека је, такође, за набавку књига утрошила средства
добијена од Града Кикинде, Секретаријата за културу и информисање АП Војводине.
Део набављених књига је и поклон приватних лица.
Набављена је укупно 2074 књиге. Купљено је 661, а 1413 је поклон. Према
Стандардима, Библиотека је набавила 46,09% од потрeбног броја публикација. Број
купљених књига је мањи (31,87%) у односу на број поклоњених књига (68,13%). Ови
параметри указују на то да, пре свега, нисмо испоштовали своју законску обавезу у
којој стоји да библиотека 4 категорије какава је наша мора годишње да принови 4500
монографија и да је угрожена планска набавка јер квалитетна набавка је искључиво
везана за одабир публикација прма набавној политици куће која своје одлуке доноси и
у односу на потребе грађанства којем се фонд ставља на располагање.
Процедура Јавне набавке која је у складу са Законом о јавним набавкама је за нас веома
компикована и директно утиче на актуелност нашег фода, а с тим у вези и на квалитет
услуге и прилив средстава од чланарине. У немалом броју случајева промоција
књижевног дела одвија се пре уношења књиге у фонд што је апсолутно неприхватљиво.
Дакле, промовишете нешто чега нема у том трнутку. Мрежа јавних библиотека је
удружено покушавала, још од почетка примене Закона, да објасни надлежнима у
Министарству финансија РС и Управи за јавне набавке сложеност проблема тражећи
изузетак из процедуре, а истим тим поводом се и Народна библиотека Србије, као
матична библиотека Р Србије обратила Влади Републике Србије и ресорном
министарству, али нисмо наишли на разумевање. Уз смањена средства за набавку и
немогућност слободног избора у право време не води добијању битке на тржишту где је
сада, од пресудног значаја, добијање брзе и тачне информације.
Библиотека се у 2018. години определила за 3 дневнe новине, 4 недељника и 1
двонедељне новине и 16 стручних часописа. Од укупно 24 новине и часописа који
пристижу за 11 се плаћа претплата, а 13 добијамо на поклон. Одељење располаже са
110 стручних часописа. Као Матична библиотека, обавезни смо да имамо Одељењеза
периодичних публикација, али из ових података се види да нисмо усталили набавну
политику и да далеко одступамо од законом прописаних стандарда за Библиотеке.
Наиме, матична библиотека четврте категорије којој припада наша библиотека треба да
набавља 40 наслова текуће периодике, што би значило да набављамо 40% мање, али 5%
више у односу на 2017. годину.
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ОБРАДА БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ
Обрађено је 2515 књига што је за 206 више него 2017. године. Овај пораст указује на
враћање на „библиотечки пут“ у значајно промењеним условима рада. Коначно, после
пет година, ослобођен нам је приступ целокупном фонду, па несметано, поред текуће
обраде радимо и ретроактивни унос фонда у електроски каталог као и ревизију нових и
постојећих записа. То је веома велики број библиотечких јединица, па пораст не може
бити већи, али када се поново буде успоставио континуитет у раду биће много лакше.
Не треба заборавити ни да се ретроспективни унос ради и за сеоске фондове, па је то
додатно оптерећење за мали број људи.
Периодичне публикације се поново не обрађују, откако је укинуто одељење, због
недостатка радника и немогућности да неког ангажујемо, већ се само евидентира
њихово приспеће. Тиме се крише и законске обавезе у којима стоји да матична
библиотека мора да има и одељење периодике. Рационализацијом ми смо то одељење
морали да угасимо.
КОРИШЋЕЊЕ БИБЛИОТЕЧКИХ УСЛУГА
Корисницима Библиотеке је на располагању целокупна библиотечка грађа из фондова
као и услуге које могу да им се пруже (међубиблиотечка позајмица, скенирање,
штампање, фотокопирање, копирање на екстерне медије, пружање свих информација
од значаја). Поред тога Библиотека организује и приредбе (књижевни сусрети,
приредбе, радионице, представе, изложбе) и за своје кориснике и све остале грађане.
Библиотека је у 2018. години имала 1590 активних чланова (број корисника који су
платили чланарину). На Дан библиотеке 18.11.2018. године сви предшколци нашег
града су учлањени бесплатно и чланарина им је активна до 30.6.2019. године. Кроз
циркулацију је прошло 47.232 монографске публикације и 3.911 јединица из фонда
периодике. Услуге Библиотеке користило је 21.037 грађана. Одржано је 450 програма
(књижевни сусрети, приредбе, радионице, представе, изложбе) које је посетило 13.910
грађана.
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КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНА ДЕЛАТНОСТ
Библиотека је у 2018. години плански и квалитетно извела укупнно 450 програма. Од
тог броја било је 95 књижевних сусрета које је посетило 5685 грађана, 17 предавања
које је посетило 686 грађана, 325 радионица у којима је учествовало 6061 корисник и 13
изложби које је посетило 1451 грађанин. Дакле, 13.910 грађана је присуствовало
различитим програмима у оквиру културно-образовне делатности Библиотеке.
Културних програм у 2018. години:
Јануар
19.1. додела награде „Ђура Ђуканов“ Милани Грбић за најбољу необјављену
збирку прича
25.1. представљање књига „Бапа“ и „1934.“ Радована Влаховића, поред аутора о
књизи су говорили Марија Танацков и Дуња Бркин Трифуновић, Сенка
Влаховић је читала одломке
Одржане 2 радионице „Речници и лексикони“. У оквиру радионице ученици су
упознати са врстама речника, начином коришћења, кроз занимљиве задатке
увидели су разлику међу различитим врстама речника. Радионици су присуствовали
ученици III/1 и III/2 разреда Техничке школе
Фебруар
1.2. представљена је књига Владе Арсића „Ноћ архангела“
„Ноћ архангела“ је историјска драма која, посредством сећања једне старице и визија
њене праунуке, описује најкобније тренутке у животу владара обе српске династије –
Карађорђевића и Обреновића – и незнани расплет њиховог сукоба. У распону од два
века аутор нас вешто води кроз најзначајније догађаје српске повести, показујући да
готово сви догађаји из садашњости имају далекосежне историјске корене.
8.2. представљена је књига Младена Стевановића „Судбине плешу танго“, о
књизи су говорили аутор и др Василије Милновић
14.2. до 21.2. акција поводом Дана заљубљених „Бирамо другачије, бирамо
црвено“
21.2. представљена је друга књига сабраних дела Ђуре Ђуканова „Домаћи
сапун/Луда пали свећу“, говорили уредници ИК „Партизанска књига“
Радионица „Упознај библиотеку“- ученици II и III разреда ОШ „Ђура Јакшић“
упознали су се са историјом, фондом и правилима библиотеке.
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Март
7.3. разговор о први пут преведеној књизи есеја Дејвида Фостера Воласа, једног
од најутицајнијих и најинтригантнијих америчких писаца у последњих двадесет
година. Разговарали Ален Бешић, уредник, Игор Цвијановић, преводилац и
Срђан Срдић
15.3. књижевно вече „Положај жена и мушкараца- некад и сад“ ,
представљена два романа „Марионета“ Биљане Алавања и „Тешкаш“ Николе
Апостоловића
23.3. обележен Светски дан поезије поетском вечери Ане Софреновић. Ана је
говорила стихове Васка Попе из његовог последњег опуса „Мала кутија“ и из
књиге „Алехемија ситничарнице“ Чарлса Симића, говорила је на српском,
енглеском и француском језику.
29.3. представљање награђене књиге Милоша Латиновића „Четири лудила“
(признање Новосадског сајма, које се додељује за најбоље прозно остварење
које спаја традицију и модерност)
Радионице:
Одржанe 2 радионице „Припремна настава“ намењене ученицима осмих разреда
Две радионице „Са библиотеком на ти“, ученици V разреда ОШ“Свети Сава“
упознали су се ближе са историјом, фондом и правилима библиотеке.
Април
3.4. представљање књиге „Породична преписка кнеза Милоша Обреновића“
др Татјана Брзуловић Станисављевић, о књизи је поред ауторке говорио
историчар Дејан Ристић
У књизи коју је издала Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ у Београду по
први пут се публикује избор из породичне кореспонденције кнеза Милоша, највише из
периода његове емиграције, после 1839. године. Објављена писма су само део
докуменатације која се чува у једној је од највреднијих и најбогатијих приватних
архивских збирки код нас, у легату Јоце Вујића у Универзитетској библиотеци
„Светозар Марковић“ у Београду. Велепоседник из Сенте и познати библиофил Јоца
Вујић (1863–1934) завештао је 1931. године тестаментом своју богату архиву сачињену
углавном од преписке истакнутих личности од краја 17. до почетка 20. века која је
данас од великог значаја за културолошка и културноисторијска изучавања наше
прошлости.
Породична преписка кнеза Милоша Обреновића чини интегрални и највреднији део
збирке легатора Јоце Вујића и обухвата пре свега писма ћерки и сину, кнезу Михаилу и
кнегињи Петрији и представља кнеза у једном потпуно новом светлу, као
благонаклоног, брижног и нежног оца. У писмима Михаилу он саветује сина да живи
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уредно, да не расипа новац и да се не шенлучи превише јашући коње, а ћерки Петрији
углавном дели савете око васпитања деце и саветује је да води рачуна о свом здрављу.
10.4. завршен Конкурс за најбољи трејлер( 9 радова, 5 награђених: похвала
за најмлађе учеснике из ОШ „Славко Родић“3. Место Вања Стевановић из
Бијељине, 2. место трејлер за књигу мешовита екипа, основци и
средњошколци, 1. место екипа из ОШ „Братство-јединство“ и Техничка
школа)
12.4. представљање првог романа Марије Павловић „24“ у издању
„Партизанске књиге“
19.4. промоција награђене књиге Угљеше Шајтинца „Жена из
Хуареза“(награда Друштва књижевника Војводине за најбољу књигу)
23.4. додела награда најбољим радовима на конкурсу за најбољи трејлер за
књигу
Такмичење за најбољи трејлер за књигу је први пут одржано у нашој земљи,
у свету је већ уобичајено. Данас је пола света онлајн, у просеку људи
проведу 90 сaти на интернету, највише на друштвеним мрежама. Ако знамо
да данас сви, због напредовања технологије, имамо скраћени временски
опсег пажње трејлер је одлично решење за подстицање читања код младих
корисника(због своје форме, јер је сажет, има видео и аудио компоненте).
Трејлер за књигу је замишљен као пандан читалачкој значки. Значајан је и
због вршњачке едукације.
Занимљиво је да је на такмичењу за најбољи трејлер поред школа из Србије,
учествовала и школа из Бијељине.
26.4. представљење друге књиге изабраних дела Душана Васиљева „Проза и
драме“, говорили Срђан Срдић и Драган Бабић(писац поговора)
Радионице:
Одржано 25 радионица „Припремна настава“ намењених ученицима осмих разреда
Одржана Еко радионица, тема: лисица
Тајанствена животиња залутала је у библиотеку. Решавањем низа загонетки,
асоцијација и питања њен идентитет открили су ученици првог разреда ОШ"Ђура
Јакшић". Мудре главе откриле су да је у питању лисица и то младунче. Еко
радионица живи већ седам година, воде је Љиљана Марковљев, библиотекарка на
Дечјем одељењу и Љубица Војводић, виши кустос Народног музеја у Кикинди.
Мултимедијална и интерактивна радионица има за циљ да децу упозна са флором и
фауном наше околине, да покаже да су природне и друштвене науке тесно повезане,
промоцију читања, упознавање са институцијама културе у нашем граду:
библиотеком и музејом,
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У радионици су учествовали: I1, учитељица Марија Јерковић I2, учетељица Нада
Поповић I3, учитељ Предраг НединОдржане 4 радионице Креативног читања, које
води Срђан Срдић
Мај
10.5. књижевно вече са зачетником епске фантастике у Србији,
Александром Тешићем, представљене књига из серијала Косингас
16.5. обележено 120 година од рођења наше познате песникиње Десанке
Максимовић, учесници деца из вртића „Бамби“
17.5. промоција књиге проф др Јовице Тркуље „Немоћ права“, о књизи
поред аутора говорили: Милош Јевтић, др Ђорђе Сибиновић и проф др
Славиша Орловић
•

29.5. књижевно вече са Јелицом Грегановић, представњене њених књига
„Зовем се мама “ и књиге за децу „Успаванка за миша“

Радионице:
Одржана Еко радионица, тема: детлић
учествовали: ученици IV разреда ОШ“Ђура Јакшић“,
интерактивна и едукативна радионица у сарадњи са Народним музејом Кикинда
Одржана радионица „Умовање“ коју води награђени писац за децу Душан
Пејчић(награда „Доситејево перо“)
Одржанo 7 радионица Припреме за полагање завршног испита
Јун
4.6. промоција књиге ирског писца Денија Морисона „Погрешан човек“, о
књизи су поред аутора говорили уредници ИК „Партизанска књига“
6.6. јавна презентација награђених радова полазника Регионалног центра за
таленте
8.6. одржана манифестација „Ноћ књиге“
У оквиру ње је отворена документарна изложба „Климт претеча модерне“ и
приказан филм „Густав Климт“.
„Ноћ књиге “ је традиционална манифестација коју организују ИК „Лагуна“ и
књижарски ланац „Делфи“. Ове године придружиле су им се и бројне библиотеке.
Изложба и пројекција су организоване у сарадњи са Аустријским културним
форумом
14.6. представљање збирки песама завичaјаног аутора Драгице Оличков,
поред ауторке о књизи су говориле Марија Миљковић и Милана Бајкин
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28.6. представљање друге књиге трилогије „Малетерего“ Марка Шелића
Радионице:
20 радионица „Припрема за полагање завршног испита из српског језика“
Радионица „Пронађи грешку“, радионица о правопису са ученицима VII разреда
ОШ“Свети Сава“
Историја књиге и библиотека радионица са ученицима VI разреда ОШ “Свети
Сава“
Предавање и радионица са полазницима кампа у Народном музеју Кикинда, тема:
књига, библиотека и завичај.
Јул
На седници жирија за доделу награде „Ђуре Ђуканов“ одржаној 19.7.2018.
жири у саставу Тамара Крстић (председник), Милена Ђорђијевић (члан) и
Марија Ненезић (члан) донео је једногласну одлуку да књижевну награду
„Ђура Ђуканов“, коју додељује Народна библиотека „Јован Поповић“ из
Кикинде, добије Милан Вурдеља за збирку прича Соба за бештије. Дан касније
аутор је одлучио да повуче рукопис те је на тај начин одлука жирија престала
да важи.
Летњи биоскоп
Август
летњи биоскоп
радионица „Дигитални хербаријум“- деца су фотографисала биљке наше
околине, касније их уз асистенцију стручне литературе детерминисала и
направила презентацију. Научили су како се биљке детерминишу, како да уз
помоћ технологије сачувамо и нашу околину.
Фестивал кратке приче „Кикинда Шорт“
Приче читали: Никола Николић (Црна Гора), Луиза Боухараоуа (Хрватска),
Сирбик Атила (Мађарска), Владимир Лукаш (Македонија), Богдан
Мунтеану (Румунија), Ана Шнабл (Словенија), Милана Грбић (Србија).
Септембар
3.9. представљање књиге Пола Јуена „Франсис Чеп: Како да писац наступа у
јавности“
Пол Јуен је рођен и одрастао на Новом Зеланду, а сада живи у Лондону.
Франсис Чеп: Како да писац наступа у јавности била је књига године у
Гардијану, Њу стејтсмену, Ајриш тајмсу, часопису Биг ишју, Њу Зиланд
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лисенеру, као и у аустралијском Њу дејлију. Објављена је у Уједињеном
краљевству, Аустралији и Немачкој. Сандеј тајмс је описује као:
„Инспиративно штиво. Бриљантна, откачено ново комичко стваралаштво”, а Њу
стејтсмен ју је назвао „модерним комичким ремек делом”.
13.9. представљање књиге Вулета Журића „Помор и страх“
Tема новог романа Вулета Журића је епидемија куге која је захватила Срем
крајем осамнаестог века. На основу детаљних сведочанстава које су за собом
оставили немачки и мађарски лекари који су се бавили сузбијањем куге у
Иригу, писац покушава да реконструише целокупну процедуру чишћења
вароши, уплевши у оно што је факат политичку и љубавну интригу. Упоредо са
овим током, Журић истражује могућност књижевне употребе факата, те границе
између решености да се у један смртоносни хаос уведе ред и тренутка када та
решеност почиње да производи репресију. И, како је аутор написао у напомени
на самом почетку романа: сви ликови и места који се појављују у роману заиста
су постојали, само је наратор измишљен.
28.9. представљење прве књиге Борислава Зорића „Тајна изгубљене ризнице“
„Тајна изгубљене ризнице“ је прва књига у серијалу „Чувари копља Светог
Ђорђа“ и представља одлично написан трилер инспирисан нашом историјом. О
роману су поред аутора говорили Милош Латиновић, рецезент књиге и Милана
Бајкин, библиотекар Завичајног одељења.
Радионице:
26.9. радионица „Жаргон“, ученицима првог разреда гимназије „Душан
Васиљев“ објаснили смо термин „жаргон“ и упутили их на стручну литературу.
Октобар
5.10. излагање рада „Од читалачке значке до трејлера(book trailer)“ на
Међународном саветовању у Суботици
10.10. Прва смотра „Хортикултурне е-библиотеке Србије“ уприличена је у
Народној библиотеци „Јован Поповић“. Циљ овог програма је упознавање
библиотекара јавних и свих других библиотека са могућностима да користећи
само своју иновативност и маштовитост унапреде пословање своје установе и
квалитет услуга које пружају.Такође, овај програм омогућава и рационалније
коришћење постојећег фонда књига из ове области који се већ налази у
библиотекама.
О хортикултурним библиотекама говорили су Радмила Перовић, директор
Народне библиотеке „Јован Поповић“ и Мирко С. Марковић, библиотекар
саветник.
мр Слободан Стевановски говорио је о „Дигиталној Ковачицимултиетничком хербаријуму“.
Отворена изложба о пољском цвећу библиотеке „Љубиша М. Ђенић“ из
Чајетине.
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Народна библиотека „Димитрије Туцовић“ из Лазаревца представила је рад
пчеларске секције библиотеке у Лазаревцу.
Предавање Бебе Станковић „Иновације у библиотекама“ затворило је прву
смотру „Хортикултурних е-библиотека Србије“.
Осим стручних предавања намењених библиотекарима, у оквиру смотре
организована је представа за децу и додела награда за најбољи дигитални
хербаријум. Едукативну представу „Лет изнад дропљиног гнезда“ извела је
драмска секција месне библиотеке „Мирослав Антић“ из Мокрина.
21.10. до 28.10. посета Међународном сајму књига у Београду и свим
пратећим садржајима
22.10. учествовање у целодневној радионици „Писање приказа књига за
децу“ у организавији ИК „Одисеја“
25.10. одржана радионица на штанду Библиотекарског друштва Србије
„Дигиталне технологије у раду са децом и младима“, учествовали: Јасна
Бркић и Виолета Ђорђевић из Библиотеке града Београда, Драгана
Сабовљев и Татјана Табачки из Градске народне библиотеке „Жарко
Зрењанин“, Марија Радуловић из Градске библиотеке „Владислав
Петковић-Дис“ и Дуња Бркин Трифуновић из Народне библиотеке
„Јован Поповић“, модератор је била Даниела Скоковић.
31.10. маскенбал за децу код Веселог паука
Читање је веома важно и због тога имамо различите активности за
подстицање читања, маскенбал је једна од њих.
Новембар
9.11. промоција књиге „Сања и Бубишка Маришка“ и радионица за децу
Ова књига објављена је на основу конкурса за објављивање прве књиге младог аутора
који су расписали Банатски културни центар Ново Милошево и Град Кикинда за 2018.
годину. Одлуку је донео жири у саставу: Марија Танацков (председник), Станислава
Хрњак и Радован Влаховић. У овој књизи прича за децу и одрасле, Милица Њари Лазић
у неколико сценски и садржајно различитих епизода, тка богат ћилим људских
карактера и нити осећања, у различитим, често пута судбинским ситуацијама. У
неколико текстова она то чини на традиционалним темељима српских народних бајки.
Ипак, као освежење користи могућност, да догађаје ситуира у локалним оквирима, са
јунацима,који као да су из комшијског окружења ускочили у свет Миличине маште. Без
обзира на тај колорит српске традиције, поруке које из бајки произилазе су универзалне
и опште људске. Њих ће разумети сви на овоме свету, јер оне шаљу поздраве свему што
је најплеменитије у човеку, било где се он нашао или постојао.
О књизи бајки је говорила ауторка и Дуња Трифуновић Бркин
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Радионица је имала за циљ да децу едукује о предностима споја књига и модерних
технологија, технологија треба да буде у служби знања и човека. Користили смо
апликацију проширене реалности која је дечје цртеже „оживела“ 3д анимацијом.
Учествовали ученици првог разреда ОШ „Ђура Јакшић“ са учитељицом Снадром
Богдановић и ученици трећег разреда ОШ“Јован Поповић“ са учитељицом Горданом
Мишковић.
16.11. обележавање 173 године од оснивања библиотеке:
Дружење деце са дечјим писцем Бранком Стевановићем
Централни део
говорници: директорица Радмила Перовић, Станислава Хрњак, Дејан
Масликовић и Мирко Марковић
Концерт харфе
Отварање изложбе „Јован Поповић- живот и дело“
Додела награда најбољим радовима на ликовном и литерарном конкурсу. Први пут
ове године је расписан и ликовни конкурс за децу до 7 година старости, са темом „Моја
омиљена бајка“
Књижевно вече са једним од најзначајнијих писаца и академиком Гораном
Петровићем, о његовом делу говорио је проф. др Александар Јерков
29.11. предавање о Михаилу Петровићу Аласу , Милутину Миланковићу
и механици, предавачи: професор Јово Јарић, професор Драгослав
Кузмановић и академик Владан Ђорђевић
ВЛАДАН Д. ЂОРЂЕВИЋ, редовни члан Академије инжењерских наука Србије
(АИНС) од 2002. године, рођен је у Крушевцу 7. октобра 1938. године. Гимназију је
завршио у Крушевцу 1957. год. Дипломирао је на Хидроенергетском одсеку
Машинског факултета у Београду 1961. год, а магистрирао је 1963. год. и докторирао
1966. год. из области теорије граничног слоја на Природно-математичком факултету у
Београду, Група за механику.
Од 1962. год. па до одласка у пензију 2004. год. радио је на Машинском факултету у
Београду. У звање доцента изабран је 1971. год., звање ванредног професора 1977. год.
и звање редовног професора 1981. год. Био је продекан за наставу (1989-1991) и шеф
Катедре за механику флуида (1988-2000). Школску 1968-69. год. провео је као
Хумболтов стипендиста на постдокторској специјализацији на Алберт-Лудвигс
универзитету у Фрајбургу у Немачкој, а школску 1975-76. год. провео је као
Фулбрајтов стипендиста на Универзитету Јужне Калифорније у Лос Анђелесу у САД.
На овом универзитету, на департманима за ваздухопловство и машинство, у периоду
1985-1988. год., провео је укупно 2.5 године као гостујући професор. Заслужни је члан
Српског (раније Југословенског) друштва за механику, и члан Европског друштва за
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механику и Друштва за примењену математику и механику. У Југословенском друштву
за механику био је генерални секретар (1977-1981) и председник (1993-1997). У
Математичком институту Српске академије наука и уметности (САНУ) био је управник
Одељења за механику (2000-2006). За дописног члана САНУ изабран је 1985. год., а за
редовног 1997. год. Такође је члан Међународне академије нелинеарних наука. Члан је
редакционих одбора домаћих часописа Theoretical and Applied Mechanics, Facta
Universitatis, и FME Transactions (главни уредник 2000-2004). У оквиру САНУ уредник
је Едиције: Живот и дело српских научника и члан уређивачког одбора Српске
енциклопедије. За резултате постигнуте у своме научноистраживачком раду награђен је
2007. год. наградом “Проф. др Војислав К. Стојановић” од стране Удружење
универзитетских професора и научника Србије.
ЈОВО П. ЈАРИЋ рођен је 14. октобра 1938. године у Доњем Тишковцу, бивша
Република БиХ. Завршио је Природно-математички факултет (ПМФ), студијска Група
за Механику, у Београду 1962. године. Од 1963. до 1966. године био је асистент у
Математичком Институту САНУ. На ПМФ, студијска група за механику, касније
Институт за механику радио је као: асистент 1966-1974, доцент 1974-1979, ванредни
професор 1979-1984, редовни професор од 1984. на истом факултету одбранио је 1971.
године магистарски рад Простирање еластичних таласа у кубним кристалима, а 1973.
године докторску дисертацију Теорија површина дисконтинуитета у механици
континуума.
Предавао је у земљи и иностранству, на редовним и последипломским студијама, већи
број предмета међу којима су: Теорија еластичности, Механика континуума, Тензорски
рачун са применама у механици, Механика флуида, Диференцијална геометрија,
Механика - општи курс, Математичке методе у физици, Аналитичка механика, итд.
Као асистент на Групи за механику вежбао је више од 10 предмета. Био је декан
Природно-математичког факултета у Београду, 1985-1987; генерални секретар
Југословенског друштва за механику, 1984-1986; члан редакционог одбора часописа
Theoretical and Aplied mechanics; члан је the New York Academy of Science 1990. године.
ДРАГОСЛАВ КУЗМАНОВИЋ рођен је у Београду 4.7.1949. године, где је завршио
основну школу и гимназију. Дипломирао је на Природно-математичком факултету у
Београду, где је и магистрирао 1978. Докторску дисертацију одбранио је на Рударскогеолошком факултету 1986.
Запослио се 1976. године, као асистент приправник, на Рударско-геолошком факултету
(РГФ). На истом факултету изабран је 1998. год. за редовног професора. На
Саобраћајни факултет (СФ) прелази 2001. год.
Ужа области научног интересовања је механика континуума.
Предавао је на Техничком факултету у Бору (1987/88.) и Математичком факултету у
Београду (1993/94), а на РГФ-у, по преласку на СФ: Методе математичке физике,
Спектралну анализу, Динамику флуида и Теорију еластичности са реологијом (после
дипломске студије).
У свом досадашњем раду руководио је и учествовао у реализацији више научних и
стручних пројеката.
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Био је члан у више комисија за оцену, преглед и одбрану магистарских и докторских
дисертација на Рударско-геолошком факултету у Београду, као и на Машинском
факултету у Београду и Крагујевцу.
Аутор је шест уџбеника и три монографије и преко седамдесет публикованих или
саопштених радова.
Био је члан: председништва Југословенског друштва за Механику, Комитета за
примену математичких метода и рачунара у геологији, рударству и металургији,
председништва ДИВК-а (Друштво за Интегритет и Век Конструкција).
У периоду од 2006.-2009. био је Генерални секретар СДМ (Српског Друштво за
Механику). Сада је члан управног одбора СДМ.
Радионице
Завичајна радионица
Поводом обележавања 173 године од оснивања библиотеке 16.11.2018. године
Завичајно одељење је приредило изложбу „Живот и дело Јована Поповића“. Изложбени
материјал (фотографије, књиге, часописи, плакати) распоређен у 5 витрина, поред
колега и гостију, су касније погледали и остали наши суграђани и ученици кроз ђачке
посете. Радионицу и видео презентацију погледали су ученици III, VI и VII разреда
Основне школе „Јован Поповић“, ученици III и IV разреда Основне школе „Ђура
Јакшић“ као и ученици историјске секције. Ученици су чули податке о животу и раду
Јована Поповића, и активно су учествовали у читању и анализи приче „Јанчи“ коју је
Јован написао.
Одржано је 7 радионица
5.11. радионица „Прваци у библиотеци“
21.11. радионица са историјском секцијом ОШ“Ђура Јакшић“
27.11. радионица „Речници“ за средошколце
Упознали смо ђаке са три најважнија српска речника. Такође, показали
смо их наш фонд речника.
Радионици су присуствовали ученици III разреда Техничке школе, смер
електротехничар рачунара
2 радионице „Упознај библиотеку“
Децембар
6.12. предавање „Пренатално читање“ за полазнице школе за труднице и
школе родитељства, при Дому здравља Кикинда
Научници су доказали да је мајчино емотивно стање веома важан фактор за
развој фетуса и интелигенције фетуса, јер фетус све памти. Када је мајка
љута, фетус се помера на крај постељице, а када је мајка срећна помера се
горе ка мајчином срцу. Читање смањује стрес и анаксиозност код
мајки(доказано је да велики стрес у трудноћи, смањује интелигенцију бебе
за 20%), поспешује афективну везаност и подстиче развој интелигенције.
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Управо због значаја пренаталног читања Народна библиотека „Јован
Поповић“ је трудницама обезбедила бесплатну чланарину.
6.12. „Српски песници у Великом рату“, о Великом рату говорио је
један од наших најистакнутијих историчара Дејан Ристић, стихове
песника говорио глумац Милутин Милошевић
Спојем науке и уметности обележели смо сто година од краја Првог
светског рата, уз стихове Диса, Црњанског, Винавера, Бојића... присетили
смо се великог јунаштва нашег народа.
13.12. представљање књиге прича Сања Домазет „Љубав није довољна“,
о књизи је поред ауторке говорила уредница књиге Гордана
Милосављевић Стојановић
Радионице:

•
•

•

11.12. радионица „Упознавање са библиотеком“
школица креативног писања 12-14.децембра, коју је водио дечији писац
Бранко Стевановић
14.12. „Паметно читање“ развојно-креативна радионица за подстицање
читања коју води Дуња Шашић и подржава Менса Србије
у периоду јануар-јун и септембар- децембар једном недељно одржавала
се радионица Креативно читање, коју води наш истакнути писац Срђан
Срдић
од септембра до децембра, једном недељно, у нашој библиотеци одржавале
су се математичке радионице Реионалног центра за таленте.
током децембра месеца поводом предстојећих божићних и новогодишњих
празника библиотекарка Завичајног одељења, Милана Бајкин, припремила
је радионицу под називом „Божићни и новогодишњи празници“. У оквиру
радионице ученици су се упознали са традиционалним народним обичајима
прославе Божића. Радионице су биле интерактивне, јер су ученици поред
видео презентације читали одломке из сликовница и одговарали на
асоцијације о Божићу. Презентација је била допуњена и симболима Божића,
као што су слама, бадњак, јабуке, ораси.
Ученици нижих одељења ОШ „Ђура Јакшић“ и „Јован Поповић“ су
учествовали у радионици „Божићни и новогодишњи празници“. Одржано је
8 радионица.
радионица „Упознајмо Јована Поповића“ Ученици III разреда ОШ „Ђура
Јакшић“ су посетили изложбу о Јовану Поповићу и погледали презентацију
о његовом животу и делу. У оквиру радионице ученици су читали причу
„Јанчи“ и активно учествовали у разговору о идеји и теми приче коју су
чули.
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Након радионице о Јовану Поповићу са ученицима III3 ОШ“Ђура Јакшић“ 2 ученика су
се учланила који до сада нису били чланови библиотеке.
После радионице „Божићни и новогодишњи празници“ са ученицима I2 разреда
ОШ“Јован Поповић“ један ученик се учланио.
•

Новогодишњи маскенбал се одржава сваке године крајем децембра и
има за циљ:
- подстицање читања код најмлађих
- подстицање интелектуалног развоја (стваралачко и критичко
мишљење, целоживотно учење и сл..)
- подстицање моралног развоја (вредности, хуманитарне
активности, солидарност, толеранција и сл.)
- подстицање емоционалног развоја
- подстицање социјалног развоја (сарадња, ненасилно
понашање и сл.)
- подстицање одговорног односа према здрављу и физичкој
активности
- подстицање одговорног односа према животној средини и
одрживом развоју
- развој социјалних вештина (комуникација, доношење одлука
и сл.)
- поштовање дечјих и људских права, равноправности...
- развој свести о значају одрживог развоја, очувања животне
средине, еколошке етике и заштите животиња
- подршка личном и националном идентитету
- поштовање и неговање традиције и културе српског народа и
националних мањина
- подршка интеркултуралности и мултикултуралности
- упознавање са могућностима наставка школовања, са светом
рада и предузетништвом.

Наково
У простору библиотеке свакодневно се окупљају деца из школе, раде домаће
задатке, праве креативна дружења, помажу једни другима у читању и обради
лектира.
28.7. на Видовдан одржано је књижевно вече Слободана Јарчевића, присутно 60
посетилаца. Учествовала је и певачка група.
Одржана је изложбе радова деце на тему „Моје село“ и „Видовдан“ присутно 15
деце.
5.10. одржано је вече посвећено успешном и преминулом новинару из Накова
Љубомиру Грубићу. Присутно 40 посетилаца.
Сваке године, традиционално, у библиотеци се додељују новогодишњи пакетићи
Народна библиотека „Јован Поповић“ Кикинда
Трг српских добровољаца 57, 23300 Кикинда
Тел: 0230/ 435-126, 316-081 Факс: 0230/422-533
e-mail:info@kibiblioteka.org.rs
ПИБ 100708903

Додељен 91 пакетић.
Учествовали смо у изради електронског хербаријума са ученицима 4. разреда.
изложбе радова деце на тему „моје село“ и „видовдан“ присутно 15 деце.
Радионице:
„Моја бајка“, „Дан библиотеке“, „Идемо суботом у библиотеку“, „Сређујемо фонд“
присутно 48 деце.
Библиотека учествује у свим догађајима у школи.
Банатско Велико Село
Фебруар
19.2. радионица ,, Дан државности “
Деца су се упознавала са обележајима Републике Србије, химном, грбом, заставом.
Присуствовало 19 деце
28.2. обележен Национални дан књиге .
Књига за децу ,,Сања” Моме Капора је била тема радионице, којом је обележен тај дан.
Учесници су били ђаци шестог и седмог разреда ОШ ,,Славко Родић”
Присуствовало 21 дете
Март
7.3. су прављене честитке и поклони за празник жена.
Правили су их ученици III разреда Основне Школе „Славко Родић”.
Присуствовало 16 деце
23.3. Обележен је Међународни дан поезије
Учествовали су ученици VI разреда
Присуствовало 16 деце
Септембар
19.9. са ученицима IV разреда Основне школе ''Славко Родић'' сликане су биљке ради
прављења дигиталног хербаријума. У раду су учествовали ученици Милан Панић, Сара
Попадић, Нина Стојнић, Михајло Месарош, Марија Стоја и Марија Ђурђевски, уз
помоћ и надзо учитељице Оливере Цветић.
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Октобар
8.10. одржано књижевно вече Радована Влаховића,
Посетилаца 21.
Нови Козарци
Јануар
Од 26.1. до 6.3. одржана изложба слика, чланова ликовне секције, ученика основне
школе " Иво Лола Рибар" из Нових Козараца.
Броја посетилаца :25.
Март
23.3. у простору галерије " Здравко Мандић " , у организацији
огранка Народне библиотеке. " Јован Поповић " , одржана изложба скулптура рађених у
оригами техници и слика, аутора Јована Исакова из Кикинде.
Број посетилаца на отварању : 30
Април
26.4.одржано књижевно вече аутора Радована Влаховића, промоција романа „Бапа " и
"1934 .". Гости: Радован Влаховић – књижевник, Сенка Влаховић – Филипов модератор и Марија Танацков – књижевник критичар.
Број посетилаца :20
РускоСело
Јануар
19. 1. одржана је презентација „Дечји часописи“, са ученицима III-1 разреда
присуствовало је 14 ученика
19. 1. радионица „ Народне бајке“, са ученицима III-2 и IV-2 разреда, присуствовало је
7 ученика
Фебруар
28. 2. радионица „Народне приче“, са ученицима I-2 и II-2 разреда, присуствовало је 5
ученика
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Мокрин
Јaнуар
28,29. и 30.1. новогодишња оригами радионица у библиотеци са Милошем Србљином и
14-оро деце.
3.1. маскенбал драмске и фолклорне секције у Дому културе у Мокрину.
Традиционални маскенбал са забавним играма и такмичењем за најбољу маску.
Учествовало преко 50 деце. Присутно преко 20 родитеља.
29.1. предавање Пољопривредне стручне службе из Кикинде за пољопривреднике
Агрономи Живанка Шпирић и Александар Пап, као и сточар Гордана Олајић
приредили предавање за пољопривреднике у Мокрину у библиотеци. Присутно 11
пољопривредника.
У јануару одржано 2 стрип- радионице са 26 учесника.
Драмска секција одржала 7 радионица са 186 учесника.
Фебруар
2.2. књижевно вече Радована Влаховића из Новог Милошева. Представљена је нова
књига ,,1934.“. О књизи говорила Марија Танацков, а одломке читала Сенка Влаховић.
Присутно 22 посетиоца.
24.2. премијера дечје позоришне представе „Бела корида“ –по тексту и режији Даринке
Маљугић. представу извело 10 чланова старије дечје драмске секције. Присутно 180
посетилаца.
Драмска секција одржала 11 радионица са 276 учесника.
Стрип радионица имала 3 сусрета са 21 учесником.
Март
14.3. поводом рођења Мирослава Антића изведена дечја представа,,Бела корида“ по
тексту и режији Даринке Маљугић. Представу гледала деца од 1.до 4. разреда ОШ,,Васа
Стајић“. Присутно 195 ученика.
29.3. приредба поводом 60. година како основна школа у Мокрину носи име Васе
Стајића. Ученици драмске секције учествовали у приредби. Библиотека је помагала у
припреми и реализацији приредбе. Присутно преко 300 посетилаца.
У марту месецу одржано 12 драмских радионица са 280 учесника,члановима драмске
секције
Стрип радионица одржала 4 сусрета са 52 учесника
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Април
2.4. У оквиру 28. ,,Васкршњих свечаности организовано предавање,,Становништво
Мокрина и Баната 18. и 19. век“ у галерији Дома културе у Мокрину
Етнолог-антрополог Драгоје-Рајо Кујовић и Милош Деспотов говорили о становништву
Мокрина и околине у 18. и 19, веку. Присутно 53 посетиоца.
3.4. ,,Поетско вече-вече рецитатора“ у Дому културе у Мокрину. Учествовало 12
рецитатора. Присутно 23 посетиоца
4.4. изложба украсних и употребних предмета удржења ,,Мокринчанке“ у галерији
Дома Културе. Излагале 6 чланица овог удружења. Посетиоца29.
5.4. Књижевно вече Стрип цртача Спасоја Кулаузова и промоција његове нове књиге
,,ГЕГ-СТРИП“ О аутору говорили Јован Вељин –Мокрински, писац и Борис Стапарац,
вајар и писац. Присутно 28 посетиоца.
7.4. књижевно вече,представљање књиге,,Васа Стајић“-проф. Саше Марковића О
књизи, поред аутора говорио и Зоран Колунџија власник изавачке куће ,,Прометеј“ из
Новог Сада. Присутно 35 посетиоца.
Сусрет са обданишном групом деце вртића,,Невен“ – Мокрин ( 14-оро деце) и
васпитачицама Милицом Голић и Оливером Јовић 11.април. Прочитана им је
прича,,Кроз ливаде и њиве“. Потом су илустровали.
11.4. Сусрет са предшколском групом деце вртића,,Невен“ –Мокрин (28-оро деце) и
васпитачицом Зорицом Терзин. Прочитана им је прича,,Како је кртић дошао до својих
панталона“ .
11.4. са мешовитом групом деце вртића ,,Невен“ –Мокрин (23 детете) и васпитачицама
Лепосавом Божин и Снежаном Новаков. Прочитана им је прича испод печурке“.
16.4. са децом дневног боравка ОШ ,,Васа Стајић“ (13-оро деце) и учитељицом
Снежаном Зивлак. Тема сусрета је била ,,Пролеће у мом селу“. Прочитана им је прича
,,Вратила се ласта“. Деца су затим радила цртеже по мотивима ове приче.
23. и 24.4. поводом Светског Дана књиге библиотеку посетили ученици од 1. до 4.
разреда ОШ,,Васа Стајић“ ( 161 ученик ). Тема сусрета је била,, Светски дан књигезнање писмености, књига и библиотека“.
У априлу одржано 7 драмских радионица са 163 учесника
Стрип радионица имала 4 сусрета са 28 учесника.
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Maj
10.5. књижевни сусрет са млађом и предшколском групом вртића ,,Невен“ - Мокрин
(36-оро деце). Прочитана им је прича ,,Рода радости“.потом су деца илустровала
прочитану причу.
12.5. књижевно вече Александра Тешића. Представио је свој књижевни опус. Присутно
73 посетиоца.
16.5. поводом 120 година, обележено рођења Десанке Максимовић књижевни сусрет са
ученицима 3/3 одељења ОШ,,Васа Стајић“-Мокрин ( 23 ученика). Обрадили смо песму
,,Пауково дело“ и сва су деца рецитовала научену песму.
Ученици 4/2 одељења (17 ученика ОШ,,Васа Стајић“ обележили 120. годишњицу
рођења Десанке Максимовић тако што су се у библиотеци упознали са животом и
делом песникиње, а потом су рецитовали различите стихове Десанке Максимовић .
18.5. одржан час Грађанског васпитања у библиотеци са ученицима 6/3 (11 ученика).
Подељењи у две групе склапали су речи од по пет слова и од тих речи што дуже речи.
19.5. ученици 6/1 одељења (13 ученика ) одржали час Грађанског васпитања. Склапали
су речи од по пет слова и што дуже реченице.
24.5. сусрет са обданишном групом вртића ,,Невен“ (13 деце) и у библиотеци.
Прочитана им је прича ,,Мравац мрав“ Јелице Грегановић“. Деца су потом илустровала
прочитану причу.
24.5. сусрет са ученицима од 1. до 4. разреда одељења деце са посебним потребама (5
ученика). Читали стихове Раше Попова.
Стрип радионица имала 4 сусрета са 21 учесником.
Драмска секцуја имала 12 сусрета са 226 учесника.
Јун
2.6. премијера представе ,,Лет изнад дропљиног гнезда“ у Дому културе у Мокрину. У
представи учествовало 27-оро деце, чланова млађе драмске секције. Присутно преко
200 посетилаца.
6.6. представа ,,Лет изнад Дропљиног гнезда“ за ученике ОШ ,,Васа Стајић“-Мокрин.
Присутно 250 ученика.
11.6. изведена представа ,,Бела корида“ за ученике ОШ ,,Вук Караџић“-Кикинда.
Присутно 160 ученика.
У јуну Стрип радионица имала 2 сусрета са 13 учесника.
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Драмска секција је имала 3 пробе са 78 учесника
Септембар
1.9. фотографисање биљака на Визиторском центру ,,Пашњаци велике дропље“
Мокрински атар, за израду дигиталног хербаријума са 19-оро деце, чланова драмске
сеције.
28.9. књижевни сусрет са обданишном групом вртића ,,Невен“ ( 10 деце) . Прочитана
је и обрађена прича ,,Принцезе су веома дарежљиве“. Потом су деца илустровала
прочитану причу
28.9. књижевни сусрет са две млађе групе вртића ,,Невен“ ( 42 детета ). Прочитана им и
обрађена им је прича ,, Веверица Мими нема реп“. Потом су деца илустровала
прочитану причу.
У септембру је одржано 3 драмске радионице са 36-оро деце.
Стрип –радионица је имала 3 сусрета са 28 учесника.
Октобар
4.10. у оквиру ,,Дечје недеље“ сусрет са децом предшколске групе вртића ,,Невен“ (
26-оро деце). Прочитана им је прича ,,Перица и дуга“. Деца су после разговора о
прочитаној причи илустровала свој доживљај прочитаног.
4.10. са ОШ ,,Васа Стајић „ из Мокрина реализована радионица ,,Бајкотекаинтерактивно читање бајки“ У оквиру ,,Дечје недеље“ у амфитеатру, на тргу урађена
радионица са ученицима 1. и 2. разреда, са њима је прочитана и у исто време са децом
одглумљена бајка ,,Три јарца“ из књиге ,,Бајке за дечаке“. Са ученицима 3. и 4. разреда
прочитана и изведена бајка ,,Принцеза Нећу и принц Хоћу“. У сусрету учествовало
218-оро деце.
10.10. у оквиру завршног програма ,, Холтикултурне библиотеке“ деца драмске секције
извела представу та децу ,,Лет изнад Дропљиног гнезда“ у представи учествовало 25оро деце од 1. до 4. разреда ОШ ,,Васа Стајић“ из Мокрина, која су и направила
најбољи дигитални хербаријум и освојила 1. место. (39-оро деце).
12.10. предавање ,,Мокрин и Банат у буни 1848/49.године“. Предавачи Драгоје-Рајо
Кујовић и Милош Деспотов. Присутно 18 посетилаца.
19.10. сусрет са децом обданишне групе вртића ,,Невен“ (16-оро деце). Прочитана им је
прича ,,Ко се боји зеца још“. Потом су деца илустровала прочитану причу.
19.10. сусрет са 2 мешовивите групе вртића ,,Невен“-Мокрин (39-оро деце). Прочитана
им је и обађена прича ,,Кондорић и мама врабица“ .
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30.10. предавање ,,Звездобројци – Пупин, Тесла, Миланковић“-Александра Нинковић –
Ташић. У програму учествовао хор младих ,, Свети Николај Српски “, деца из Кикинде
и Руског Села. Предавање о животу наших највећих научника. Присутно преко 150
посетилаца.
Новембар
8.11. представљање књиге ,,Приче равнице“ Илије Туцић, главног уредника часописа
,,Војвођански магазин“.Присутно 22 посетиоца.
13.11. сусрет са обданишном групом вртића ,,Невен“ у Мокрину ( 21 дете). Новембар –
месец сова. Обрађена је прича ,,Мала бела сова“.Деца су потом илустровала прочитану
причу.
13.11. сусрет са две групе вртића ,,Невен“ (41 дете). Прочитана ,обрађена и илустрована
прича ,,Велики лов на чудовиште“ .
18.11. представљање прве књиге бајки за децу ,,Сања и Бубишка Маришка“- Милице
Њари Лазић из Мокрина у галерији Дома културе у Мокрину . Присутно 57 посетилаца.
У новембру одржано 2 стрип радионице са 17 учесника
Драмска радионица имала 9 сусрета са 261 учесником
Башаид
Јануар
19.1. час грађанског, тема „Материјали из природе“, присуствовало 8 ученика IV/1.
23.1. упознавање са правилима библиотеке, учлањење, подела сликовница, разгледање,
читање, 16 ученика I/1 разред
Фебруар
Ученици четвртог и петог разреда, после часова радили домаће задатке и
одговарали на питања из дечијих енциклподеија. 6 радионица, 26 ученика.
1.2. како користити IPARD програм, упутства и помоћ пољопривредницима, 12
присутних.
Март
9.3. час Грађанског, тема: Преговарање четврти разред, 10 ученика.
16.3. вежба писања; деца су одабрала сликовницу и преписивала у свеску први разред, 8
ученика.
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Април
17.4. књижевни сусрет, гост Жарко Вучинић, 44 ученика.
8 радионаица. 26 ученика; израда домаћих задатака и играње друштвених игара.
Банатска Топола
Јануар
15.1. радионица „ Од читања се расте“ , која је замешљена да помогне деци која имају
потешкоће у „течном читању“ када дођу на радионицу одаберу сликовницу или књигу
за свој узрас и читају наглас непознат текст. Циљ радионице је да деца поправе читање,
обогате речник и развијају говор и изражавање. Број деце у радионици је 5.
22.1. радионица „ Од читања се расте“, која је замешљена да помогне деци која имају
потешкоће у „течном читању“ када дођу на радионицу одаберу сликовницу или књигу
за свој узрас и читају наглас непознат текст. Циљ радионице је да деца поправе читање,
обогате речник и развијају говор и изражавање. Број деце у радионици је 5.
29.1. радионица „ Од читања се расте“ , која је замешљена да помогне деци која имају
потешкоће у „течном читању“ када дођу на радионицу одаберу сликовницу или књигу
за свој узрас и читају наглас непознат текст. Циљ радионице је да деца поправе читање,
обогате речник и развијају говор и изражавање. Број деце у радионици је 5.
31.1. радионица-посета вртићу „ Јежева кућица“.Читање сликовница „Књига о џунгли“,
„ Ружно паче“, „ Пепељуга“. Циљ радионице је да се деца упознају са фондом
библиотеке, да привучемо нове чланове, развију љубав, од најранијег узраста, према
читању и књизи. Број деце приликом посете је:13.
Фебруар
5.2. радионица „Од читања се расте“, која је зимешљена да помогне деци која имају
потешкоће у „течном читању“. Када дођу на радионицу, одаберу сликовницу или књигу
за свој узрас и читају наглас непознат текст.Циљ радионице је да деца поправе читање,
обогате речник и развијају говор и изражавање. Број деце у радионици је 5.
9.2. радионица поводом 90 година од рођења дечијег песника Драгана Лукића (1928. –
2006.г ). Радионица је намењена деци од 8 и 9 година, са циљем да се деца упознају са
песмама овог песника. На почетку, после кратке пишчеве биографије, свако дете је
читало по једну његову песму из збирке песама која је у фонду библиотеке, затим сам
пустила, да послушају Лукићеве песме на које је писана музика: “Ивин воз“, „Смеха
деци“, „Шапутање“... Број деце у радионици: 5.
21.2. радионица поводом Међународног дана матерњег језика.Тема радионице је
обележавање Међународног дана матерњег језика. Радионица је намењена деци од 8-9
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година. За овај узраст је унапред припремљен уводни део о томе да се у нашем месту
говоре два матерња језика, да се користе два писма српског језика и један мађарског, о
богатству познавања страних језика. Затим су деца играла унапред припремљене игре;
извући једно слово које је написано на папирићима и написати десет речи која почињу
на то слово, затим игру асоцијације која је припремљена из „Политикиног забавника“ и
на крају су читали по једну песму на српском и на мађарском језику. Циљ радионице је
приближити деци културну и вишејезичну разноликост, богаћење речника. Број деце у
радионици: 7.
28.2. радионица „Читамо домаћег писца поводом Националног дана књиге“.Тема
радионице је домаћи дечији писац Јасминка Петровић и читање кратке приче „Од
читања се расте“.Намењена је деци од 8-9 година. Деца су редом читала причу, део по
део. Циљ радионице је да се деца упознају са делима домаћих аутора. Број деце у
радионици је 5.
Март
8.3. радионица „ Знамените жене српске историје: ратнице,супруге српских владара,
научнице“. Тема радионице су знамените жене које су обележеле нашу историју, а
повод за ову тему је Међународни дан жена – 8. март.Тема је припремљена за узраст
деце од 13-14 година, јер су већ кроз наставни програм у основној школи упознати са
историјским личностима, па ће моћи да прате презентацију и да разговарају на ту тему.
Унапред је припремљена презентација у PowerPiont – у о женама које су обележиле
српску историју у политици, књижевности, науци и другим областима. Након
приказане презентације, са децом се водио разговор о томе да они наведу још сличних
примера о знаменитим женама наше историје. Циљ радионице је обележавање
Међународног дана жена, подсећање и учење кроз позитивне примере. Број деце у
радионици је: 6.
23.3. посета вртићу „Јежева кућица“.Читање сликовница и учење бројева кроз песме и
приче. За ову тему су послужиле песме као сликовнице: „ Колико има реци свима“, „
Десет љутих гусара“ и „ Медведићи Симићи полазе у школу“. Циљ радионице, као и
сваког месеца, редовна посета вртићу,сарадња са вртићем, читање сликовница и
упознавање деце са фондом и радом библиотеке. Број деце је: 10.
26.3. радионица- Тема радионице је примена информационо-комуникацијских
технологија (IKT) у раду са децом у библиотеци.На овој радионици смо уз помоћ
апликације Comic life саставили народну пословицу и дечије фотографије.Са децом се
прво разговарало на тему шта за њих,у свакодневном животу, значи народна пословица
„ Боље спречити него лечити“,затим су фотографисани и на крају смо путем апликације
саставили слику и говор. Циљ радионице је да ако деца већ доста времена проводе за
рачунарима и „паметним“ телефонима – усмерити их, и помоћи им да буду креативна,
и информатички писмена.Број деце у радионици је 4.
Дечији рад се налази у PDF формату.
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28.3. радионица – реализација приче „ Кока са златним јајима“ у PowerPoint-у. Тема
радионице је да се деца мотивишу за рад и коришћење савремених комуникацијских
технологија у библиотеци. У радиоиници су учествовала деца припремне групе из
вртића „ Јежева кућица“. Деци је прво прочитана прича „Кока са златним јајима“, они
су, затим цртали илустрације за ту причу.Након тога, деца су,такође, „позајмила“
гласове за главне јунаке приче.А, старија деца- чланови библиотеке, су снимили и
саставили илустрације и глас у формату PowerPoint.Циљ радионице је анимирати децу
за рад, упутити их да савремене технологије користе на креативан начин.Број деце у
радионици 5.
Дечији рад у PowerPoint-у се налази у прилогу.
Април
2.4. радионица поводом Међународног дана дечије књиге; за реализацију ове
радионице одабран је квиз, мозгалице и питања примерена за дечији узраст ,која су
преузета са интернет сајта „Зелена учионица“. Циљ радионице је био да се обележи дан
дечије књиге, на забаван и занимљив начин.Деци је било занимљиво да решавају
мозгалице и квиз питања,па су сачували и понели листиће са собом .Број деце у
радионици:3.
23.4. посета вртићу „Јежева кућица“.Тема радионице је да се деци прикаже
финални,завршни видео .То је заједнички рад који је урађен у PowerPoint формату. Уз
помоћ дечијих цртежа и снимљених гласова урађен је видео за сликовницу „Кока са
златним јајима“.Цртежи су скенирани и измонтирани са гласовима.Приликом ове
посете приказан им је коначан видео. Циљ радионице је да деца активно учествују у
процесу рада, да им се покаже креативнији приступ новим технологијама.Број деце
је:13.
24.4. поводом завршетка конкурса НБ „Јован Поповић“ за најбољи трејлер за књигу,
деца из огранка из Банатске Тополе су присуствовала додељивању награда.Они су
освијили друго место за трејлер „Лето кад сам научила да летим“, роман за тинејџере
дечијег писца Јасминке Петровић. Уручени су им пригодни поклони. Циљ учествовања
на конкурсу је да деца на креативан и маштовит начин користе нове технологије,да
својим вршњацима препоруче књиге за читање уз помоћ соспственог израза и
заједничког рада.На додели награда су упознали друге учеснике и њихове радове. Број
деце је 5.
Мај
3.5. на Конкурсу „ Први библиотечки трејлер“ у организацији Народне библиотеке
„Јован Поповић“ ,огранак из Банатске Тополе је добио другу награду,а основна школа
из Тополе прву награду.Између осталих поклона које су деца добила, била је поклон
чланарина.Тим поводом деца су позвана у библиотеку.На почетку посете приказала сам
им све трејлере који су награђени на конкурсу, подељене су им чланске карте и поклон
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чланарине за годину дана.Циљ посете је подршка и даљи континуитет у раду на новим
трејлерима и идејама.Број деце у посети :9.
5.5. радионица „Субота у библиотеци“ .Намењена је деци школског узраста и
радионица се организује прве суботе у месецу,када библиотека ради. Деца раде разне
мозгалице,питања за размишљања, квиз који су унапред препремљени за тај узраст.
Циљ радионице је да деца проведу пар сати суботом у библиотеци на квалитетан и
забаван начин.број децеје: 5.
16.5. радионица поводом обележавања 120 година рођења песникиње Десанке
Максимовић. У току радионице деци је прочитана Десанкина песма „Од куће до
школе“.Деца су,затим,својим цртежима представили поједине строфе песме,затим смо
снимили глас девојчице која је прочитала песму и све смо склопили у видео запис у
MP4 формату. Деци је затим приказан видео. Циљ радионице је био да поезију
приближимо деци,да поезија може и на другачији начин да се представи и доживи. Број
деце у радионици је 10.
18.5. посета вртићу „Јежева кућица“ .Читање сликовница из фонда библиотеке. Овај
пут сликовнице и приче су биле о животињама:“ Упознајте породицу Лавовић“, „У
топлим крајевима“, „Упознајмо животиње“. Циљ радионице је да се деца заинтересују
за сликовнице, да се привуку деца у библиотеку и да се настави сарадња између
огранка библиотеке и вртића. Број деце је:10.
Август
20.8. излазак у природу и шетња са децом,фотографисање биљака за израду
„Дигиталног хербаријума“. Циљ радионице је прикупљање и сликање што више
различитих биљака из најближе околине, проширивање знања о својој околини,
природи и разноликости биљног света. Тимски рад и дружење у природи. Трајање
радионице 1 сат. Радионица је намењена узрасту деце од 10 до 12 година. Број деце у
радионици:6.
25.8. обрада фотографија и детерминисање појмова прикупљених током рада у природи
за израду „Дигиталног хербаријума“. Израда презентације у Microsoft Power Point
програму. Циљ радионице је прикупљање и упознавање са народним и латинским
називима биљака које су прикупљене. Учење како проналазити информације из више
извора ( литература, енциклопедије,интернет). Учење и рад на рачунару и како
представити свој рад у Power Pointu. Трајање радионице је 1h и 30 мин. Број деце у
радионици:5.
Септембар
10.9. радионица, обележен 8. септембар „Међународни дан писмености“ са ученицима
који иду у 7. и 8. разред основне школе. Циљ радионице је истаћи значај писмености и
посебно истаћи значај функционалне писмености у савременом,електронском и
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информатичком окружењу. Деци је на почетку приказана презентација урађена у Power
Point програму, о врстама писмености, степену писмености тј. неписмености у свету и
код нас, о осетљивим групама становништва. Деца су активну учествовала у разговору.
На крају су деца добила, унапред припремљене листиће са правописним задатком, да га
реше и који је намењен за њихов узраст и ниво знања.Радионица је трајала 40 минута.
Број деце у радионици је:10.
19.9. посета забавишту „ Јежева кућица“ , читање сликовница.Циљ посете је сарадња
вртића и библиотеке,анимирати децу као будуће кориснике библиотеке као активног
пратиоца у њиховом развоју и детињству. Посета је трајала 40 минута. Број деце је 12.
26.9. радионица поводом 26. септембра „Европског дана језика“.Радионица је одржана
са децом 3. и 4. разреда основне школе. Због вишејезичности средине у којој деца живе
овај датум је важно истаћи. Значај познавања страних језика, учење језика како
матерњег тако и страних, истакнути су у току радионице. Свакодневно мешање и
слушање других, нематерњих језика истакнуто је деци као богатство у њиховом
окружењу. Деци су представљене и понуђене за читање ,на крају радионице, двојезичне
сликовнице из фонда библиотеке. Радионица је трајала 40 минута. Број деце у
радионици 14.
Октобар
11.10. на првој смотри „Хортикултурне е-библиотеке Србије“ одржаној у Кикиндској
библиотеци, огранак из Банатске Тополе је добио другу награду за израду дигиталног
хербаријума. Деца која су учествовала у изради хербаријума су добила хризантему, коју
смо засадили у дворишту основне школе „Братство јединство“. Циљ је био окупљање и
подршка за рад на хербаријуму, сарадња огранка и основне школе. Број деце је 10.
31.10. радионица са децом вртића „Јежева кућица“. Пошто је расписан ликовни конкурс
поводом дана библиотеке за 16. новембар, деца су радила ликовне радове на задату
тему „Моја омиљена бајка“. Број деце је 8. Деци сам прво прочитала бајку „Пепељуга“.
Циљ радионице је развој ликовног изражавања деце, слушање бајке, сарадња
библиотеке и вртића. Радионица је трајала 1 сат.
Новембар
9.11. радионица „ Забава и дружење у библиотеци“.У библиотеци су се дружила деца
узраста од 7 и 8 година. Они су се забавили са мобилном апликацијом „Quiver“ која је
намењаена за дечији узраст и састоји се од цртежа у виду бојанке коју они обоје по
свом укусу, а затим цртежи „оживе“ помоћу апликације. Циљ радионице је да се деца
упознају са савременим мобилним апликацијама која могу да им послуже за забаву,
креативност и развој маште. Радионица је трајала један сат. Број деце је 14.
15.11. радионица „ Забава и дружење у библиотеци“.У библиотеци су се дружила деца
из вртића „Јежева кућица“. Они су се забавили са мобилном апликацијом „Quiver“ која
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је намењаена за дечији узраст и састоји се од цртежа у виду бојанке коју они обоје по
свом укусу, а затим цртежи „оживе“ помоћу апликације. Циљ радионице је да се деца
упознају са савременим мобилним апликацијама која могу да им послуже за забаву,
креативност и развој маште. Радионица је трајала један сат. Број деце је 8.
Децембар
6.12. радионица поводом 185 година од рођења Јована Јовановића Змаја. Назив
радионице „ Чика Јова деци“ . Радионица је намењена деци до 10 година. Разговор са
децом је пропраћен презентацијом у Power Point програму у којој је представљен живот
и рад писца, али намењена и схватљива за њехов узраст. Затим су деци показане све
збирке песама, сликовнице са његовим песмама, које библиотека има у свом фонду.
Затим су деца читала његове песме по свом избору. Неколико сам и ја прочитала. На
крају су деца послушала музичке песме које су компоноване на стихове Ј.Ј. Змаја ;
„Вивак“ ...Све сликовнице и песме су деца понела кући. Циљ радионице је упознавање
са поезијом највећих дечијих писаца, рад у групи,читање поезије. Број деце: 30.
Трајање радионице:45 минута.
12.12. радионица „ Новогодишња припрема“. Радионица је организована за децу која су
желела да учествују у украшавању библиотеке за предстојеће новогодишње празнике.
Деци су понуђене бојице, лепак, маказе, папир, колаж папир, шаблони са разним
облицима (ирваси, снежне пахуље). Циљ радионице је да се деца забаве у библиотеци,
проведу заједничко време, остваре своје креативне идеје, вежбају спретност и вештину
у коришћењу материјала. За крај су окитили библиотеку и понели неколико штампаних
шаблона да понесу кући и наставе забаву.Број деце у радионици: 6. Трајање радионице
1 сат и 30 минута.
СТАРА И РЕТКА КЊИГА
Стара и ретка књига су део фонда који се у нашој установи не приновљава јер је откуп
прилично скуп, а буџетом средства нису планирана за ту намену те смо остали на
фонду који је оформљен још пре више од седамдесет година. Поседујемо 33 примерака
старе и ретке књиге, која су потпуно сређена (стерилисана, рестаурирана и
конзервирана и смештен у ватроотпорни ормар) што је сачувано након спаљивања
целокупног фонда 1941. године. У међувремену је пронађено још 5 књига, а услед
константних ревизија и померања фонда тај се списак повећава, њему се додају књиге
од великог значаја за нас са печатом прве Читаонице које ће накнадно бити сређене и
наша издања. Књиге су дигитализоване, али нажалост Библиотека нема информатичара
међу својим запосленима који би пунио базу података дигитализованих књига и ставио
их јавности на коришћење. Ипак, тај велики и значајан посао из домена очувања и
заштите наше заоставштине је завршен и ту је мисија Библиотеке испуњена. Извесно је
да ћемо након закључења списка и уноса у регистар, преко националног агрегатора
Народне библиотеке Србије своју заоставштину ставити на располагање светској
дигиталној јавности. Развојем савремених технологија то ће можда да могући и клауд
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систем за постављање садржаја, али и даље је у фокус ангажовање информатичара.
Завичајна збирка је наш спецификум, нешто што нас разликује од осталих и што мора
бити сачувано јер историја није почела са нама, а са нама се, сигурно, неће завршити.
Библиотека наставља одговорно да се односи према свом народу и држави као што су
се све библиотеке у историји човечанства односиле према писаном и неписаном
културном благу и на тај начин омогућиле да сачувамо знања која данас имамо.
Уколико не разумемо значај Завичајног одељења онда, сасвим сигурно, не разумемо
свет у којем живимо и немамо однос према историји и култури.
ОСТВАРИВАЊЕ МАТИЧНИХ ФУНКЦИЈА
На основну планираних матичних функција за 2018. годину, извршено је:
Праћење и проучавање стања, потреба и услова рада народних и школских
Библиотека у Севернобанатском округу. Урађена је годишња провера и исправка
података у Централном регисту библиотека за Севернобанатски округ.
Извршено је слање упитника народним и школским Библиотекама у округу,
прикупљање статистичких и текстуалних извештаја о раду библиотека, обрада података
као и израда и слање истих.
Пружање стручне помоћи и обављање стручних надзора
Пружање стручне помоћи и информације библиотекама у Севернобанатском округу
врши се током целе године као и припрема кандидата, из Округа, за полагање стручног
испита. Обављена су два стручна надзора и урађени су записници над стручним радом.
Школским библиотекарима је дата вишечасовна индивидуална инструктажа о раду, о
вођењу библиотеке. Извршена је годишња провера услова за регистрацију библиотека.
Регистрована је библиотека Удружења грађана „Сећање на неког“ из Банатског
Аранђелова.
Матична служба је од 5.јуна до 24.октобра 2018. учествовала у ревизији фондова
огранака, у Новим Козарцима, Банатском Великом Селу, Мокрину и у Накову. Такође
је почетком године узела учешће у пресељењу библиотечког фонда, огранка у Иђошу.
Радни састанци
Одржано је 12 радних састанака и 4 састанка Секције за матичну делатност.
И ове године смо успешно остварили реализацију акције „Књига на поклон“.
Поклоњено је 67 књига Дому ученика средњих школа „Никола Војводић“ Кикинда. У
зависности од типологије библиотеке, још 100-нак књига је поклоњено
основношколским и средњошколским библиотекама, као и специјалним библиотекама
нашег Округа.
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Семинари и стручна предавања
Из таквог облика, у делу који се односи на афирмисање делатности и праћење
савремених токова у библиотекарству, остварено је:
1. „Алатке у руке, креирање и анимације прича уз помоћ ИКТ мајстор(иј)а“
(март 2018.)
2. „Међународна радионица о дигитализацији културног наслеђа“ (април 2018.)
3. „ Библиотеке као носиоци развоја у Агенди 2030 Уједињених нација“ (мај 2018.)
4. XII стручно – научни скуп Библионет 2018. „ Рукописна и стара штампана књига“
(јун 2018.)
5. Наша библиотека је у сарадњи са Интернет клубом Љиг организовала Прву смотру
„Хортикултурне е-библиотеке“(октобар 2018.)
64. Међународно саветовање на тему: „ Примена нових технологија и методе рада у
раду са децом и младима у библиотекама“ (октобар 2018.)
7. Међународна конференција „ Каква нам библиотека треба“ (октобар 2018)
8. Колективна посета Међународном Сајму књига (октобар 2018.)
Дигиталне технологије у раду са децом и младима, трибина
Приказ писање књига за децу, радионица
9. Међународни стручни скуп: „Занимање књижничар“ (децембар 2018.)
10. Развојно креативна интерактивна радионица „ Паметно читање“
(децембар 2018.)
11. „Библиотеке Србије у међународној библиотечкој мрежи за учење о Холокаусту“
(децембар 2018.)
РЕВИЗИЈА
Поред законом предвиђеног излучивања фонда (после три године излучују се
публикације које ниједном нису позајмљене) Библиотека редовно излучује делове
фонда који су физички дотрајали.
У 2018. години за расход је предложено укупно 2114 од тога 1980 дечјих књига и 132
књига за одрасле и српских и мађарских и 2 стручне књиге.
У 2018. години започета је и ревизија у огранцима Народне библиотеке „Јован
Поповић“ . Урађена је комплетна ревизија у Банатском Великом Селу и великим делом
и у Накову.
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ЗАШТИТА БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ
Пошто Библиотека нема своју књиговезницу, те на тај начин не штити своју грађу, што
је противно Стандардима за јавне библиотеке РС, онда ручно лепимо најоштећеније
публикације. То је изузетно примитивна и спора метода, али тако заштићујемо оне које
се више не штампају нити се могу наћи било где у продаји, чак ни код антиквара. Или
су књиге толико лоше урађене да би се и нове распале, па се не исплати трошти
средства у недоглед.
УСЛОВИ ЗА ИЗВРШАВАЊЕ ПРОГРАМА
У 2018. години у згради Народне библиотеке „Јован Поповић“ програми се поново
извршавају у холу, где су и раније, пре реконструкције. Пуно пута до сада смо скретали
пажњу да то решење није најбоље ни за извођаче ни за кориснике, али друго место не
постоји.
ПРОСТОР
Народна библиотека „Јован Поповић“ Кикинда 2018 године. Своје законом прописане
послове обавља у реновираном, квалитетно сређеном радном простору. Тај огроман
подухват скоро комплетне санације објекта даје добре могућности за рад. Из
реконструкцје је изостављен централни хол, место где се одвијају књижевне вечери.
Први разлог је недостатак средстава, а други, не мање важан, је тај што би то
продужило почетак нашег рада, а то би нам потпуно уништило сарадњу са
корисницима и њихово чланство. Предуго смо били полузатворени са очајним
корисничким сервисом. Санација нам је у потпуности олакшала рад, али упркос свим
напорима простор којим ми располажемо није довољан за све потребе и за
потенцијални развој нових садржаја који иду у сусрет развоју у 21. веку.
Поменула сам већ да нема простора за књижевне сусрете. Хол је леп и акустичан, али
неуслован је и увек хладан, а корисници ту седе и слушају промоције.
Према Стандардима за јавне библиотеке у Републици Србији за просторије и опрему
народних библиотека читаоница библиотеке би требало да има 75 места и да се налази
на простору од 175 m2. Читаоница Народне библиотеке „Јован Поповић“ има 14 места,
налази се у просторији од 46 m2. Свих дванаест сати, колико ми радимо су корисници у
њој тако да је немогуће организовати радионицу, а да не пореметимо људе.
Дечје одељење се налази у просторији површине од око 50 m2. То није довољно за
смештај фонда, али ни за додатни рад са децом јер без овог вида делатности не може се
утицати на стицање и развијање навике читања код младих. Деца не би требало да се
мешају са одраслим корисницима нити да користе исту читаоницу.
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Још један, немали проблем, јесте простор за смештање легата. Најзначајнији, легат
Јована Поповића, је још увек нераспакован, а породица нам је крајем 2011. године
понудила још књига из породичне библиотеке. Легат Ђоке Стојчића, који је на основу
уговора склопљеног између Ђоке Стојчића и СО Кикинда поверен Библиотеци није
обрађен, али је сада у новом простору доступан и може да се користи уз контролу
запосленог. У том простору постоји мала читаоница која се користи за дечје радионице,
најчешће, али и за све друге програме који не могу да се одвијају у холу. Поред тога
поседујемо и легате професора Петровића и Бирдића. Легат је у склопу Завичајног
одељења, које је средствима Покрајинског секретаријата за културу и односе са
верским заједницама , у износу од 300.000,00 динара, добило нови намештај који ће у
великој мери помоћи да се цео фонд, коначно, устроји по Стандардима.
Матична служба, Одељење обраде и уредник култрних програма налазе се у истој
канцеларији што је потпуно непрактично и због различитости природе посла врло
нефункционално.
Позајмно одељење за одрасле кориснике је већ препуно, више нема места ни за нове
полице, а камоли за неки кутак за осаму и читање литературе. Наши корисници у те
сврхе користе Еутека кутак који је, такође, у ходнику, па зими није баш много пријатно
пошто је хладно.
Уређењем дворишта почетком јуна 2012. године добијен је изузетно леп простор за
одржавање програма у летњој сезони и он је доступан свима, не само за потребе
Библиотеке. У њему је и ове године било биоскопских представа поред регуларног
програма који имамо. И оно је, наравно, претрпело доста велика оштећења у току
санације, али и ненајављеном променом вреловода од стране ЈП „Топлана“ која је пре
грејне сезоне раскопала двориште. Крајем 2018. године започета је санација која ће
бити настављена у наредној години како би се програм несметано одвијао.
ОПРЕМА
Рад Библиотеке је аутоматизован, сви огранци имају опрему и приступ интернету, а
уједно и електронском каталогу. Библиотека је у потпуности видљива за кориснике 24
сата и путем каталога и путем сајта.
Средствима буџета омогућено је константно обнављање опреме, али је њено
сервисирање проблем. Пошто немамо информатичара то увек ради неко друго лице,
које не познаје наше процедуре, па нам то прави проблем у одржавању.
У 2018. години Библиотека је наставила пројекат потпуне аутоматизације циркулације
увођењем бар код налепница и за кориснике и за публикације. На тај начин се
омогућава лакша ревизија и праћење стање фонда и брже задуживање.
Као матична, Библиотека је обавезна да има и књиговезницу што изискује набавку
опреме за ову делатност и адаптацију простора у којем би се она одвијала.
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Континуирану набавку грађе мора пратити и обезбеђивање простора за њен смештај.
Редовне ревизије и излучивање фонда нису довољни јер ми, заправо, и када прибавимо
полице имамо недостатак простора да их сместимо.
Квалтетно и по стандардима опремљена читаоница за одрасле кориснике у централном
делу зграде смештена је у 46 м2 са полицама за стручну и приручну литературу и
четрнаест радних столова са деск топ рачунаром, приступом интернету и академској
мрежи. Све потребне информације и литература из сваке облатисти доступне су свим
нашим корисницима. Читаоница је отворена и за све видове групне едукације. У склопу
читаонице инсталиран је и рачунар, као део Еутека пројекта Делегације европске уније
у Србији чији је циљ да у девет организованих и инсталираних приступа сајтовима са
посебним дозволама омогући корисницима брже и лакше сналажење у Европи и када је
реч о нашим односима, али и образовању, привредној сарадњи и путовањима у
Европској унији.
За потребе програма Библиотека је обезбедила и нови пројектор.
Све ово омогућава Библиотеци да дође у фокус интересовања и да коначно постане
културно-информативни центар Града и регије.
КАДАР
Правилником о изменама и допунама правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији послова у Народној библиотеци „Јован Поповић“ Кикинда из 2018.
године предвиђено је 19 радних места укључујући и место директора. Ова
систематизација настала је по налогу оснивача Града Кикинда.
Народна библиотека послује у девет огранака у 2018. години од тога Наково, Банатско
Велико Село, Нови Козарци, Мокрин, Банатска Топола и Башаид раде пуно радо време,
док Руско Село и Сајан, имају једног запосленог и раде половину радног времена,
Еђшег ради средом два сата, а Иђош је затворен због веома лошег стања просторије у
којој се налазила Библиотека, али је целокупан фонд заједно са полицама пресељен у
школу и стављен на коришћење грђанима.
У граду је Библиотека за кориснике отворена 12 сати радним данима и 6 сати суботом.
Поред тога, обављају се и послови који су неопходни за пословање Библиотеке и чије је
вршење прописано законом: набавка и обрада публикација, прикупљање и очување
Завичајне збирке са легатима, матични послови, послови организације културнообразовне делатности и поједини послови у оквиру издаваштва. Са корисницима 6
радника ради на три одељења: дечјем, за одрасле и одељењу стручне књиге са
читаоницом. Дакле, по један запослени у свакој смени.
У Библиотеци је до половине децембра 2018. године радило 19 стално запослен радник,
од тога је један извршилац директор. Од 18 стручних радника 1 је виши библиотекар, 8
су библиотекари, 1 виши књижничар и 8 књижничара. На дан 31.12.2018. године у
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Библиотеци је било 18 стално запослених радника од којих је један извршилац
директор. Дакле, одласком једне колегинице у пензију место је угашено.Овај број
запослених није довољан да квалитетно и што је још важније на време обавимо све
своје послове, а када се деси да запослени користе боловање или су на годишњем
одмору настану проблеми у организацији. Посебан проблем су редовне ревизије
сеоских фондова које су законом прописане, а ми их не обављамо на време јер не
можемо истовремено да обављамо послове и у Кикинди и на селу. Када је реч о
огранцима замена не постоји, дакле када запослени није у могућности да дође на посао
огранак је затворен. Све то утиче на актуелност и доступност информацијама.
Проблем који имамо са смањеним бројем радника, између осталог, у суштинској је вези
са неразумевањем наше улоге у друштву. Због тога смо у сталном сукобу са
Стандардима за јавне библиотеке по којима послујемо и са решењем о обављању
матичних функција, а све је то погубно по очување друштва у целини. Наша улога
чувара традиције много је већа и важнија од свега другог што радимо. С тим у вези
стално морамо да доносимо доста тешке одлуке о приоритетима које су некада у сукобу
и са здравом логиком.
Као непрофитна, култура се мора неговати и у заједници се мора градити осећај да
установе културе морају да постоје зарад општег добра. Постигнућа установа културе
се не могу оцењивати кроз економске показатеље јер су, сасвим сигурно, на губитку,
али ако желимо просперитетно друштво онда се у њих беспоговорно мора улагати.
Тако ради цео свет.
ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА
Средства за зараде и друга лична примања и материјалне трошкове издвајају се
из буџета оснивача Града Кикинде. Набавка књига и програми финансирани су
средствима из буџета, као и средствима Министарства културе и информисања РС и
Покрајинског секретаријаат за културу, информисање и односе са верским заједницама.
Покрајински секретаријат за културу, информисање и односе са верским заједницама
финансирао је у 2018. години набавку књига у вредности од 25.000 динара и матерјалне
трошкове матичних послова 340.000 динара.
Министарство културе је за откуп књига за потребе Библиотеке издвојило
548.484,68 динар.
Из буџета Града Кикинда плаћају се трошкова грејања, електричне енергије,
превоза на посао (у сеоске огранке), комунални трошкови и ограничени трошкови
телефона, средства за хигијену, канцеларијски материјала и услуге по уговору.
У 2018. години је из Градског буџета за делатност Библиотеке (набавка
библиотечког материјала, програми-услуге културе, услуге штампе, стручно
усавршавање) остварено 2.013.332,47 динара, што је 91,81% од панираних 2.193.000,00
динара. Наша законска обавеза је набавка 4500 књига за коју је потребно издвојити
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3.150.000,00 динара уколико рачунамо да је просечна тржишна цена књиге 700,00
динара. У плану је тај износ одмах смањен на 610.000,00 динара, а остварено је
610.000,00 динара, што је 100% од планираних за 2018, а 19,37% од прописаних
законских. Такође, смо у обавези да набавимо 40 наслова периодике како Стандарди и
Закон налажу. Од палнираних 150.000,00 динара остварено је 125.255,44 динара, што је
83,50% од плана. Ми својим планом, у договору са Оснивачем, покушавамо да се
уклопимо у средства која су опредељена за нас у контесту целокупне „ситуације“ у
Републици Србији тако да што мање последице буду по наш рад и однос према
корисницима од којих зависи наш опстанак на тржишту моћних ИТ технологија и
брзих информација.

директор
Радмила Перовић
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