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ЈУ Народна библиотека "Стеван Самарџић", као јавна установа у области библиотечке
дјелатности Скупштине општине Пљевља, обављала је у протеклој години своју дјелатност у
складу са Законом о библиотечкој дјелатности ("Сл. Црне Горе", бр. 49/10), Одлуком о
организовању јавне установе у области библиотечке дјелатности Скупштине општине Пљевља
("Сл. лист Црне Горе", бр. 29/11) , као и у складу са Законом о култури Црне Горе ("Сл.
лист Црне Горе", бр. 49/08, од 15.08.2008.).
Библиотека је организовано радила на реализацији свог Програма рада за 2011. годину, који
је прилагођен реалним могућностима рада у условима нужног смјештаја. Као што је познато,
Библиотека од јесени 2007.
године ради у просторијама предузећа "Вектра Оптел", гдје је смјештен само мањи дио књижног
фонда и опреме, и гдје се одвија свакодневни рад.
У Програму рада за 2011. годину истакнуто је следеће: "Овај Програм рада актуелизује оне
послове и радне задатке које је могуће реализовати у постојећим условима нужног
(привременог) смјештаја Библиотеке, полазећи од претпоставке да ће послови на
реконструкцији Дома културе као и на стварању материјално - техничких услова за пресељење
на стару локацију трајати током већег дијела године".
Кадар Библиотеке
Кадар библиотеке (број и структура запослених) је формиран кроз вишегодишњи плански рад
развоја Библиотеке а у складу са Статутом Библиотеке, Актом о унутрашњој организацији и
систематизацији Библиотеке и Стандардима за народне библиотеке у Црној Гори. На обављању
послова радило је укупно 10 запослених - директор (1), библиотекари (3), књижничари (4),
радник на финансијско - административним пословима (1) и хигијеничар - курир (1).
Савјет Библиотеке
Библиотека је створила услове за рад и одлучивање Савјета Библиотеке.
Савјет Библиотеке у саставу: Миленка Цица Чоловић (предсједник), Миладин Боровић, Десимир
Сандић, Даница Драшковић и Марија Кнежевић (чланови). Савјет је радио и одлучивао на својим
редовним сједницама.
Током године је одржано укупно 8 сједница са следећим дневним редом:

I сједница
Конституисање Савјета.
Усвајање Пословника о раду Савјета.
Разно
II сједница
Усвајање Извјештаја о раду Библиотеке за 2010.
Разно
III сједница
Именовање вршиоца дужности директора Библиотеке.
Разно
IV сједница
Именовање чланова Жирија за додјелу награде "Свитање" за 2011. годину.
Разно

V сједница
Усвајање Програма рада Библиотеке за 2011. годину.
Разно
VI сједница
Доношење одлуке о расписивању конкурса за избор Директора Библиотеке.
Разно
VII сједница
Избор Директора Библиотеке.
Формирање Комисије за израду Статута ЈУ Народне библиотеке "Стеван Самарџић".
Разно
VIII сједница
Усвајање Статута Народне библиотеке "Стеван Самарџић".
Разно

ДЈЕЛАТНОСТ БИБЛИОТЕКЕ У 2011.
Библиотека је радила прије свега на:
1.
заштити и чувању библиотечке грађе и опреме;
2.
увођењу информатичких технолигија у раду и на укључењу у шире информационе системе;
3.
обуци кадра за рад у новим информационим системима;
4.
праћењу издавачке продукције и повећању књижних фондова;
5.
пропагирању књиге и читања;
1. Заштита и чување грађе и опреме
1.1. Библиотека је предузела све неопходне мјере обезбјеђења и заштите књижних фондова и
опреме. Због неусловних просторија (тјескобе, великих осцилација температуре, осцилација
влажности ваздуха, неодговарајуће свјетлости, итд.), било је неопходно редовно праћење
стања материјала и предузимање поменутих мјера. Сви поменути послови су обављени коректно и
у складу са правилима заштите библиотечког материјала.
1.2. Библиотека је учествовала у реализацији јавног рада "Свако вријеме има своје књиге".
Овај јавни рад је подразумијевао заштиту библиотечког фонда кроз лијепљење и коричење
оштећених књига. Поред Библиотеке у пројекту су учествовали и Општина Пљевља и Завод за
запошљавање Црне Горе - Пљевља. Рад је трајао од 01.07.2011. до 30.09.2011. године.
2. Рад на Пројекту Виртуелна библиотека Црне Горе. Стручни надзор и сарадња са ЦНБ "Ђурђе
Црнојевић". Обучавање кадра
2.1. Рад на Пројекту Виртуелна библиотека Црне Горе Библиотека је наставила посао на
реализацији пројекта Виртуелна библиотека Црне Горе. Ради се о изузетно важном пројекту
који укључује све народне библиотеке у земљи у јединствен информатичко - документациони
систем. Носилац Пројекта "Виртуелна библиотека Црне Горе" COBISS.CG. је Централна народна
библиотека "Ђурђе Црнојевић" са Цетиња као матична библиотека за све библиотеке у Црној
Гори. Сви планирани послови у оквиру овог пројекта су благовремено обављени (обнављање и
набавка недостајуће опреме, инсталација и имплементација опреме, обучавање кадра, набавка
стручне литературе итд.) Током цијеле 2011. године се одвијао рад на обради библиотечке
информације. Радило се прије свега на инвентарисању, каталогизирању и касификовању
новонабављених публикација. Упоредо са именском, предметном и децималном обрадом

новонабављених књига, настављена је и ретроспективна обрада раније набављених књига са
ревизијом појединих збирки. Каталогизација је рађена према јединственом међународном
стандардном библографском опису (ИСБДМ). Књижни фондови су класификовани по систему
универзалне децималне класификације (УДК).
У базу COBISS.CG је унесено 15.287 записа, чиме је наша Библиотека у самом врху
најуспјешнијих библиотека у Црној Гори и ширем окружењу.
**) Напомена: Књижни фондови се каталогизирају и класификују у оквиру пројекта "Виртуелна
библиотека Црне Горе COBISS.CG", значи, књижни фондови се засад каталогизирају и
класификују виртуелно, а тек по повратку у просторије Дома културе књижни фондови ће
добити и сварну поставку у оквиру задатог модела.
2.2. Сарадња са ЦНБ "Ђурђе Црнојевић"
Поред учешћа у Пројекту виртуелне библиотеке Црне Горе, Библиотека је координирала своје
активности са Централном народном библиотеком "Ђурђе Црнојевић" и у другим пословима, као
што су размјена информација, међубиблиотечка позајмица, стручно обучавање кадра, послови
матичне службе, размјена књига и часописа из фонда мултипликата, итд. Кроз размјену
публикација су ублажени велики проблеми који настају услед веома ограничене издавачке
продукције, малих тиража и још мањих финансијских средстава за њихову набавку.
3. Обучавање кадра
3.1. Кроз учешће у раду семинара и на курсевима, Библиотека је наставила активности на
стручном оспособљавању кадра потребног за рад у систему COBISS.CG (Kooperativni online
bibliografski sistem i servisi). Стручно оспособљавање кадра одвијало се у сарадњи са ЦНБ''
Ђурђе Црнојевић'' са Цетиња и ИЗУМ-ом из Марибора.
3.2. Библиотека је, као изабрани представник Црне Горе, узела учешће у радионици GoetheInstituta, одржаној 23. и 24. септембра у Загребу под називом "О словима, сликовницама и
књижницама: идеје и пројекти за рано и предшколско подстицање читања".
4. Праћење издавачке продукције. Набавка публикација. Чланови
4.1. Библиотека је редовно пратила издавачку продукцију путем каталога, рекламних огласа,
критичких приказа и осврта на нове књиге, преко интернет мреже итд.
4.2. Библиотека је током 2011. године увећала књижни фонд за укупно
928 књига, од чега је 504 примјерка купљено, а 424 примјерака примљено путем поклона. Фонд
књига породице Данице Драгашевић" је обогаћен са
152 нове књиге. (При Библиотеци постоји посебан фонд под именом "Фонд књига породице Данице
Драгашевић" који се редовно попуњава новим књигама од оснивања 2001. године).
Због недостатка средстава периодичне публикације се не набављају.
4.3. Током 2011. године уписано је укупно 590 чланова. Чланови су плаћали чланарину 5 евра
на годишњем нивоу. Од чланарине је убрано 2.950 евра. Може се запазити да је број чланова
мањи у односу на задње године рада у Дому културе. Проблеми су настали услед пресељења
Библиотеке на нову локацију и формираних навика корисника да посјећују Дом културе. Поред
тога, велики број корисника није више могао да користи услуге читаонице у граду, па је
самим тим и интерес за посјете Библиотеци опао.
5. Рад на пропагирању књиге и читања. Награда "Свитање" за младе ствараоце
5.1. Пропагирање књиге и читања се одвијало кроз разне облике комуникације са читалачком
публиком - кроз непосредну комуникацију библиотекара и корисника, пласирање библиотечке
информације преко интернета, оглашавање нових публикација у локалним медијима, књижевне

вечери, итд. Библиотека је
трибине је да понуди једно
домаћих писаца који су још
читање"
током 2011. године одржано
Пекића".

током 2010. године покренула Књижевну трибину "Ново читање". Циљ
ново и другачије читање и вредновање дјела најзначајнијих
за живота стекли име класика. У оквиру Књижевне трибине "Ново
је једно књижевно вече под називом "Ново читање Борислава

5.2. Библиотека је по први пут додијелила награду "Свитање" за литерарно стваралаштво
младих. Наградом се жели подстаћи стваралачко настојање младих нараштаја као и љубав према
књизи и читању код младе популације у пљеваљском крају. Овим се истовремено жели исказати
посебна брига о дјелу Милке Бајић Подерегин као важном дијелу духовног наслеђа Пљеваља.

Финансирање
А)
1.
2.
3.
4.

ПРИХОДИ
Приход из буџета СО-е ...................................................84.443.74
Приход од Завода за запош.................................................6.311.70
Сопствени приход..........................................................2.950.00
Остали приходи...............................................................46.89

е
е
е
е

УКУПНО ........... 93.752.33 Е
Б) РАСХОДИ
1. Бруто плате .............................................................54.311.81 е
2. Топли оброк ............................................................... 817.20 е
3. Превоз .....................................................................915.30 е
4. Чланови Савјета...........................................................5.423.79 е
5. Јубиларна нагр..............................................................220.00 е
6. Отпремнина за пензију ......................................................550.00 е
7. Канцеларијски материјал ....................................................279.35 е
8. Новине, часописи и гласила .................................................308.73 е
9. Службена путовања у земљи ...................................................86.00 е
10. Службена путовања у инстранство ...........................................359.00 е
11. Расход за енергију (плаћено компензацијом) ............................. 6.774.08 е
12. Расход за репрезентацију ...................................................12.00 е
13. Расход за фиксни са интернетом.............................................519.53 е
14. Расход за мобилни телефон .................................................147.22 е
15. Расход за поштанске услуге .................................................67.80 е
16. Књижевне вечери............................................................150.00 е
17. Трошкови за COBISS ......................................................1.299.00 е
18. Услуге штампања и умножавања ..............................................418.56 е
19. Текуће одржавање опреме ..................................................110.80 е
20. Провизија банке ..........................................................113.49 е
21. Књиге ..................................................................2.920.62 е
22. Књижевна награда "Свитање"................................................400.00 е
23. Колективно осигурање......................................................360.00 е
24. Закуп објекта..........................................................16.730.94 е
25. Остали издаци.............................................................307.15 е
УКУПНО .............93.602.37 Е

