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Народна библиотека „Јован Поповић“ (у даљем тексту Библиотека), матична
библиотека Севернобантског округа, најстарија је установа културе у граду и једна је
од најстаријих у земљи. Оснивач Библиотеке је СО 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, док рад огранака још увек
није у потпуности. Један од разлога је тај што не постоји интернет мрежа јер
Библиотека нема довољно срдстава да финансира интернет, а поједине сеоске месне
заједнице не виде то као свој интерес, а други суштински највећи проблем је
коришћење библиотечког програма БИСИС који је по завршетку пројекта остао без
финансирања, па његово одржавање није континуирано, а са друге стране Библиотека
нема информатичара који би могао да умањи тај проблем.
У ери интернета све ово делује невероватно и непрофесионално.
Библиотека је у граду отворена 12 сати радним данима, а 6 сати суботом. У
свим селима наше Општине, осим у Иђошу, 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. За огранак у Иђошу не постоји простор пошто је стари, мрачан, хладан, мали
и потпуно неуслован. 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 2017. 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
је из године у годину све квалитетнији, а и ове године се наставила пракса набавке
старијих издања те смо тако значајно употпунили свој фонд публикацијама које
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углавном тешко набављамо јер сва нова средства користимо за набавку текуће
продукције.
Током 2017. 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 2387 књигa. Купљено је 1054, а 1333 је поклон. Према
Стандардима, Библиотека је набавила 53,04% од потрeбног броја публикација. Број
купљених књига је мањи (44,16%) у односу на број поклоњених књига (55,84%). 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 Закону 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 потпуно парадоксално.
Дакле, промовишете нешто чега нема у том трнутку или неће ни бити у наредних пола
године пошто се набавка одвија два пута годишње. Мрежа јавних библиотека 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 2017. години определила за 3 дневнe новине, 3 недељника и часописа 1
двонедељне новине и 15 стручних часописа. Од укупно 22 новина и часописа који
пристижу за 10 се плаћа претплата, а 12 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 55% мање,
односно 17,5% мање у односу на 2016. годину.
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ОБРАДА БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ
Обрађено је 2309 књига што је за 886 мање него 2016. године. Пад у обради у директној
је вези са умањеном, али и отежаном набавком јер подлежемо Закону о јавним
набавкама који нас успорава и отежава нам рад. Такође, реконструкција зграде
Библиотеке потпуно је блокирала рад обраде када је реч о стручној и приручној
литератури јер је приступ фонду у тим условима био немогућ, а имајући у виду да се
поред текуће обраде ради и ретроактивни унос фонда у електроски каталог као и
ревизија нових и постојећих записа онда запосленима заиста треба одати признање за
сналажење у тим условима.
Периодичне публикације се поново не обрађују већ само евидентира њихово приспеће,
а тиме 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 им се могу пружити (међубиблиотечка позајмица, скенирање,
штампање, фотокопирање, пружање свих информација од значаја). Поред тога
Библиотека организује и приредбе (промоције књига, књижевне вечери, представе,
изложбе) и за своје кориснике и све остале грађане.
Библиотека је у 2017. години имала 1501 активна члана (број корисника који су
платили чланарину). На Дан библиотеке 18.11.2017. године сви предшколци нашег
града су учлањени бесплатно и чланарина им је активна до 30.6.2018. године. Кроз
циркулацију је прошло 48.505 монографских публикација и 6.044 јединице из фонда
периодике. Услуге Библиотеке користило је 19.827 грађана. Одржан је 451 програм
(књижевни сусрети, приредбе, радионице, представе изложбе) које је посетило 9.434
грађанина.
КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНА ДЕЛАТНОСТ
Библиотека је у 2017. години плански и квалитетно извела укупнно 471 програм. Од тог
броја било је 77 књижевних сусрета које је посетило 4719 грађана, 12 предавања које је
посетило 204 грађанина, 359 радионицe у којима је учествовало 6402 корисника и 19
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изложби које је посетило 1880 грађана. Дакле, 13.242 грађана је присуствовало
различитим програмима у оквиру културно-образовне делатности Библиотеке. Свео ово
урађено је уз велики напор запослених јер је колегиница која ради културни програм од
априла 2016. на породиљском боловању, а Библиотека није добила сагласност за
упошљавање замене.
Програм 2017:
Јануар
19.1. награда "Ђура Ђуканов" Аљоши Љубојевићу за књигу прича "Знаш ли да је
Михаил Каменски запалио Галац". Ову награду Народна библиотека "Јован
Поповић" додељује дванаести пут.
Жири су чинили: Јасна Новаков Сибиновић, Иван Радосављевић и Звонко Карановић.
4 радионице Креативног читања које води Срђан Срдић
4. јануар Посета библиотеци, упознавање са библиотеком
ОШ „Свети Сава“ – Драгица Вукша (22 деце)
Фебруар
9.2. представљена књига „Милка, збогом, видимо се сутра“ Немање Старовића
23.2. о страху у књижевности причали су Ото Олтвањи и Срђан Срдић.
4 радионице Креативног читања које води Срђан Срдић
Март
3.3. Мирјана Ђурђевић представила свој нови роман "Одлазак у Јолки Палки".
Књижевно вече водио је Срђан Срдић.
9.3. Лука Трипковић представио своју књигу "Осмех под гором маслиновом".
Књижевно вече водио је Срђан Срдић.
21.3. Огњенка Лакићевић Обележен Светски дан поезије. Поезију су читали: Маша
Сеничић, Огњенка Лакићевић и Урош Бојановић. Књижевно вече водио је Срђан
Срдић.
23.3. Књижевна награда "Душан Васиљев" додељена Светиславу Басари за књигу
"Андрићева лествица ужаса".
31.3. Небојша Бoшњак
4 радионице Креативног читања које води Срђан Срдић
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Радионица прирема ученика за завршни испит из српског језика
Сваког понедељка (13 деце) , уторка (12 деце) и среде (10 деце)
Април
6.4. представљена књига „Изохипсе“ Дениса Чокића
7.4. представљена књига "Песме" Душана Васиљева у издању Партизанске књиге. На
књижевној вечери говорили су: Милана Бајкин, Владимир Арсенић, Иван
Радосављевић и Срђан Срдић.
20.4. Живана Крејић представила је своју књигу "Ветрењаче Војводине некад и
сад". На промоцији, поред ауторке, говорио је Милош Деспотов
4 радионице Креативног читања које води Срђан Срдић
Радионица, Припрема ученика за завршни испит из српског језика
Сваког понедељка (13 деце) , уторка(12 деце) и среде (10 деце)
Припрема ученика за завршни испит из математике
Сваког четвртка (7 деце) и суботе (8 деце)
4. април, Луткомедија – интерактивна радионица са луткама за децу
ОШ „Вук Караџић“ III-1, учитељица Десанка Ристић
20 деце
6. април
Луткомедија – интерактивна радионица са луткама за децу
ОШ „Вук Караџић“ III-2, учитељица Јасмина Барачков, (23 деце)
21. април
Рецитујемо библиотекарки – поводом светског дана књиге
вртић “Бамби“, васпитачица Далиборка Сретеновић, (23 деце)
Мај
18.5. представљена књига Мирослава Ћурчића „Смрт у Башаиду“.
Радионица Припрема ученика за завршни испит из српског језика
Сваког понедељка (13 деце) , уторка(12 деце) и среде (10 деце)
Припрема ученика за завршни испит из математике
Сваког четвртка (7 деце) и суботе (8 деце)
22. мај , причаоница – интерактивна радионица
ОШ „Свети Сава“ I-1, учитељица Радмила Чуданов, 19 децембар
26.мај, Еко радионица – Шишмиш у библиотеци
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Деца су погађала загонетке и играла игрице које су у вези са загонетном животињом.
Касније су читали приче и бајке у веи са њом, а напослетку су погледали цртани филм
са том животињом.
2 радионице
ОШ „Свети Сава“ IV-1 i IV-2, учитељице Анка Кекић и Гордана Лекић, 34 деце
4 радионице Креативног читања које води Срђан Срдић
Јун
1.6. представљена збирка песама "Наранџасти облаци" Драгане Даниловић. Поред
ауторке на промоцији су говорили психолог Ненад Адамов и библиотекарка Завичајног
одељења Милана Бајкин.
4 радионице Креативног читања које води Срђан Срдић
Радионица Припрема ученика за завршни испит из српског језика
Сваког понедељка (13 деце) , уторка(12 деце) и среде (10 деце)
Припрема ученика за завршни испит из математике
Сваког четвртка (7 деце) и суботе (8 деце)
(припремне радионице завршене 14. јуна)
15.јун, посета библиотеци, упознавање са библиотеком
ОШ „Жарко Зрењанин“ VI-1, наставница Оливера Костић, 18 деце
26. јун, маскенбал – Обуци се у омиљеног јунака из књиге
Деца су се дружила, читала књиге и причала о својим омиљеним јунацима
Деца су наши читаоци свих узраста
Јул- август летњи биоскоп
4.7. Ђаволов адвокат (Devil's advocate) - трилер; глуме: Keanu Reeves, Al Pacino
6.7. Четири собе (Four Rooms) - комедија; глуме: Antonio Banderas, Salma
Hayek, Madonna
11.7. Живот је леп (La vita e bella) – комедија; глуми: Roberto Benigni,
13.7. Марвинова соба (Marvin's Room) – драма; глуме: Meryl Streep, Leonardo
DiCaprio
18.7. Doors – драма, режија: Oliver Stone
20.7. Bandidas - паре или живот - комедија, акција; глуме: Penélope Cruz, Salma
Hayek
25.7. Напуштајући Вегас(Leaving Las Vegas) – драма; глуме: Nicolas Cage,
Elisabet Shue
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27.7. Kраљица (The Queen) – драма; глуми: Helen Mirren
1.8. Леон Професионалац (Léon: The Professional) - трилер; режија: Luc Besson,
глуме: Jean Reno, Natalie Portman
3.8. Мисија (The Mission)- авантуристички; глуме: Robert De Niro, Jeremy Irons
8.8. Слушајући Бетовена (Copying Beethoven) – биографски, музички; глуме:
Diane Kruger, Ed Harris
10.8. Завет (The Pledge) – криминалистички; глуме: Jack Nicholson, Patricia
Clarkson, Aaron Eckhart
15.8. Опчињени (L'assedio) – драма, режија: Bernardo Bertolucci
17.8. Буч Kасиди и Санденс кид (Butch Cassidy and the Sundance Kid) – вестерн,
акција; глуме: Paul Newman, Robert Redford
22.8. Анђеоско срце (Angel Heart) – трилер; глуме: Mickey Rourke, Robert De
Niro
24.8. Сицилијанац (The Sicilian) – криминалистички; по роману Maria Puza,
глуми: Christopher Lambert
Септембар
7.9. Димитрије Буквић представио своју књигу „Свака добија“, поред аутора о књизи
су говорили Влада Арсенић и Срђан Срдић
21.9. своје књижевно дело представио је песник Владимир Копицл. Са њим је
разговарао Срђан Срдић.
4 радионице Креативног читања које води Срђан Срдић
Октобар
На градском тргу у оквиру манифестације „Дани европске баштине“ Народна
библиотека "Јован Поповић" представила је свој рад.
9.10. представљена књига румунског писца Августина Купше „Велике радости и
велике туге“. На промоцији су поред аутора говорили Влада Арсенић и Срђан Срдић
4 радионице Креативног читања које води Срђан Срдић
12.10. посета корисника установе „Кућа за све“ оносно Центра социјалне заштите
Библиотекарка је упознала полазнике са радом библиотеке и читала им бајке, 9 деце
4 радионице Креативног читања које води Срђан Срдић
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16.октобар, посета библиотеци, упознавање са библиотеком
ОШ „Жарко Зрењанин“ I-2, учитељица Гордана Грастић, 21 деце
17.октобар, посета библиотеци, упознавање са библиотеком
ОШ „Свети Сава“ VI-1, наставница Божана Мирков, 19 деце
31.октобар, радионица: „Бундева и чаробни штапић“
Циљ ове радионице је да се наши корисници различитог узраста упознају и друже. Уз
пријатну атмосферу деца су разговарала о прочитаним књигама, јунацима, гледали су
цртаће.(53 деце)
Радионица за најмлађе „Бундева и чаробни штапић“, већ традиционално на Дечјем
одељењу са јесени организује се маскенбал и радионица за најмлађе. На радионици
читамо омиљене приче, причамо о својим омиљеним јунацима и смишљамо нове приче.
4 радионице Креативног читања које води Срђан Срдић
Новембар
9.11. књижевно вече са добитником Европске награде за књижевност Дарком
Тушевљаковићем. Тушевљаковић је представио и своју нову књигу „Накнадне
истине“.
20.11. представљена књига „Сва места на којима смо живели“ Ричарда Овејна
Робертса, Велшког писца.
4 радионице Креативног читања које води Срђан Срдић
2. новембар, посета библиотеци, упознавање са библиотеком
ОШ „Ђура Јакшић“ IV-1, учитељица Данијела Драгин, 21 деце
3. новембар, Еко радионица – Миш у библиотеци
Деца су погађала загонетке и играла игрице које су у вези са загонетном животињом.
Касније су читали приче и бајке у веи са њом, а напослетку су погледали цртани филм
са том животињом.
ОШ „Ђура Јакшић“ , учитељица Весна Белош, 39 деце
4. новембар, посета библиотеци, упознавање са библиотеком
ОШ „Вук Караџић“ IV-1, 20 деце
8. новембар, Посета библиотеци, упознавање са библиотеком
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ОШ „7. октобар“ , (19 деце)
9. новембар, Луткомедија – интерактивна радионица са луткама за децу
ОШ „Ђура Јакшић“ III-2, учитељица Јадранка Стојков, (20 деце)
10. новембар, Бајкотека – бајка „Три прасета“
Интерактивна радионица, библиотекарка прочита бајку, а онда је деца уз помоћ лутака
одглуме
ОШ „Јован Поповић“ II-2, учитељица Наташа Цуцић, (15 деце)
4 радионице Креативног читања које води Срђан Срдић
Децембар
6.12. додела награда најбољим радовима на литерарном конкурсу попводом Дана
библиотеке, први пут додељена награда за најбољи рад на српском као нематерњем
језику
13.12. промоција трећег романа Срђана Срдића: „Сребрна магла пада“, поред аутора
о књизи су говорили Иван Радосављевић и Владимир Арсенић
14.12. предавање „Злостављање у породици- узроци и последице“, Екомед часопис,
и др Драгана Ћорић
15.12. Фестивал кратке приче Кикинда Шорт
20.12. промоција романа Владимира Пиштала „Сунце овод дана- писмо Андрићу“ и
обележавање 125 година од рођења Иве Андрића
22.12. Обележено 800 година од крунисања Стефана Првовенчаног
27.12. представљање књиге Ота Олтвањија „Приче мистерије и магије“
4 радионице Креативног читања које води Срђан Срдић
18. децембар, корисници услуга ентра социјалне заштите приказали су позоришну
представу „Зунзарина палата“ у Библиотеци, (54 деце)
19. децембар, посета библиотеци, упознавање са библиотеком
ОШ „Јован Поповић“ II- 2, (15 деце)
21. децембар Посета библиотеци, упознавање са библиотеком
ОШ „Свети Сава“ VI-3, (21 деце)
28. децембар Радионица: Кићење јелке и маскембал
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Традиционално пред Нову годину дешава се ова радионица. Наши читаоци различитих
узраста окупљају се да би окитили јелку и дружили се. Сви долазе маскирани у своје
омиљене јунаке. (25 деце)
Наково
Јануар
5.1.- радионица и обележавање прославе нове године и божића. (присутно петнаесторо
деце и одраслих)
6.1. -корињђање у Библиотеци. (присутно петнаесторо деце и одраслих)
20-26.01.-припрема деце за обележавање шkолсkе славе Свети Сава. Читање и
рецитовање. (присутно двадесеторо деце)
Фебруар
13.2. - радионица поводом обележавања Дана заљубљених
17.2. - радионица о старој књизи и сналажењу у фонду. (присутно петоро деце)
20.2.-радионица обраде школске лектире “На позорници”. Глума и читање драмских
текстова. (присутно седморо деце)
Март
3.3. - предавање о српском писму ћирилици поводом 21.фебруара, међународног Дана
матерњег језика. Предавач је била учитељица Аница Станојевић. (присуствовало
деветоро деце)
8.3..-радионица посвећена међународном Дану жена.(присуствовало десеторо деце)
14.3. - радионица о Алберту Ајнстајну који је рођен 14.марта 1879 год. Прочитане су
занимљивости о научницима.(присуствовало седморо деце)
21.3.- радионица за светски Дан поезије. Деца рецитовала песме о библиотеци поводом
дана школе ОШ „Петар Кочић“.(присуствовало седамнаесторо деце)
Април
2.4. у библиотеци обележен међународни дан дечје књиге тако што су се читале бајке и
причало о библиотеци. Посета деце из забавишта “Јеленко”.( присутно петнаесторо
деце),
6.4. обележен Дан сећања на Народну библиотеку Србије, а у томе је узела учешће и
библиотека у Накову. (присутно осморо деце виших разреда). Разговарали смо о
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бомбардовању Београда 6.4.1941. када је до темеља срушена Народна библиотека
Србије на Косанчићевом венцу. до сада није постављен ни знак ни споменик.
23. 4. у ОШ ”Петар Кочић” постављена је изложба поводом 22.априла, Дана планете
земље. Уједно је учитељица Аница Маљковић са децом обележила светски Дан књиге и
ауторских права промоцијом важности читања и библиотеке. (присутно једанаесторо
деце)
Мај
6.5. радионица поводом 1. маја - празника рада. (присутно петоро деце)
9.5. Дан Европе и Дан победе над фашизмом-радионица у библиотеци. (присутно
деветоро деце)
11.5. светски дан писања писама радионица о писању писма и честитки. (присутно
шесторо деце)
12.5. књижевни сусрет са писацем Петаром Дукићем који је представио своје три
књиге. Домаћин вечери Љубомир Грубић. (двадесеторо посетилаца)
18. 5. светски Дан музеја радионица на којој су деца цртала и читала о великим
музејима у Србији и свету.( присутно шесторо деце)
Јун
13.06. посета деце и васпитача из вртића „ Јеленко.“ присутно петнаесторо деце и 2
васпитача. Причали о раду библиотеке, читали, рецитовали, са нагласком на најстаријој
установи културе у Кикинди-Народној библиотеци „Јован Поповић“.
28.6. учешће у прослави Видовдана.
Јул
Посете ученика основних и средњих школа због читања лектире.
Август
12.8. обележен Дан младих, присутно пет средњошколаца, разговарали о жељама
младих које би могли остварити у библиотеци
Септембар
свакодневне посете првака. разговори, читање и упознавање са фондом и радом
библиотеке
8.9. обележен међународни Дан писмености. ( присутно петоро деце петог разреда)
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14.9. посета деце из вртића „Јеленко“ са васпитачицом Весном Чубрило, у оквиру
шетње кроз село и упознавање с годишњим добом јесен посета и сеоској библиотеци,
(присутно седамнаесторо деце), читали, цртали и разговарали о јесени
26.9. обележен европски Дан језика, разговарали о Вуку Караџићу. (присутно петоро
деце четвртог разреда)
28.9. разговори о манифестацији „радост Европе“, читали стихове Мирослава Антића:
„Свако дете има крила“. (посета деце четвртог разреда)
Октобар
2.10-8.10. у оквиру дечје недеље посета школи где су одржане манифестације „Градимо
мостове“, „Наука и култура кроз игру“, посета старијих суграђана, игре и такмичења
5.10. обележен Дан села накова и светски Дан учитеља, посета деце са учитељицом
Аницом Станојевић после одгледане представе у сеоској сали биоскопа, читање
текстова из књиге „На позорници“. ( присутно седморо деце)
24.10. посета сајму књига у Београду
Банатско Велико Село
Април
Библиотека „ Бранко Ћопић“ из Б.В.Села у сарадњи са Месном заједницом
организовала је изложбу слика Милане Димитријевић „Мештанке Б.В.Села“. Изложбу
је погледало четрдесетипеторо посетилаца.
Нови Козарци
Март

7. 3. изложба слика поводом Дана жена ( у сарадњи са галеријом „ Здравко
Мандић“ ); Поставка и отварање од 8-10 марта ,изложба је била отворена за
грађане и посету ученика месне школе.
31.3. изложба фотографија: „ Лица и литице “ аутора Небојше Бошњака
(путописног карактера). Поставка и отварање у простору галерије „ Здравко
Мандић “
Изложба је отворена до 10. априла 2017.
Мај

25.5. одржно књижевно вече аутора Петра Дукића. Збирке приповедака : „ Лаку
ноћ Адмирале“ и „ Сузе и гарганате “
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Јун

15.6. књижевно вече Добривоја Вујина: „ Песме и афоризми “.( седамнаесторо
посетилаца)
Септембар

11.9. посета ученика првог разреда ОШ „Иво Лола Рибар“
Тема: Садржај библиотеке и начин коришћења.
29.9. књижевни сусрет : гост Тоде Николетић, песник. (шездесеттроје
посетилаца)
РускоСело
Децембар
Божићна радионица са ђацима 2. разрда ОШ „Глигорије Попов“- како се Божић слави у
другим земљама, колико се обичаји разликују, а колико су слични...На ова и још многа
питања пронашли смо одговоре у сликовницама, причама и енциклопедијама.
Мокрин
Јануар
3.1. маскенбал чланова драмске и фолклорне секције у Дому културе тридесетак деце
учествовало и преко 40 посетилаца. Додељене награде за за најбоље маске.
Рецитал чланова драмске секције за Бадње вече у храму СПЦ у Мокрину. У рециталу
учествовало 23 деце. Присутно преко сто посетилаца.
У јануару одржано 7 драмских радионица са 182 учесника.
Одржане три стрип радионице са 56 учесника.
Фебруар
9.2. предавање за пољопривреднике у сарадњи са Пољопривредном стручном службом
из Кикинде. (Присутно 24 посетиоца). Теме предавања Прихрана озимих житарица и
Мере и подстицајна средства Министарства пољопривреде за 2017. год.
Предавачи Александар Пап и Мирјана Томић.
10.2. предавање Милоша Деспотова из Мокрина Живот Мокрина и Мокринчана у
прошлости (18. век). Присутни ученици 7/2 одељења (13 ученика) ОШ ,,Васа Стајић“Мокрин
13.2. сусрет са ученицима 5/1 разреда (16 ученика) ОШ,,Васа Стајић“-Мокрин час
грађанског васпитања. Тема сусрета Значај писмености.
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14.2. сусрет са 2 предшколске групе вртића Невен (41 дете). Прочитана им је прича Све
је дозвољено.
14.2.Сусртет са обданишном групом вртића Невен (22 детета). Прочитана им је прича
Враголасти медведић Пуфница
20-22.2. Градска смотра рецитатора у Културном цернтру у Кикинди. У категорији
ученика основних школа од 1. до 4. раз. Учествовало 10 рецитатора. На Зонску смотру
се пласирао Стеван Кошчица 2. раз. У категорији од 5. до 8. раз. учествовало 4
рецитатора. На Зонску смотру су се пласирале Маја Бркин 5. раз. и Зорана Крчмаров 8.
раз. У категорији средњих школа Јована Тунић учествовала и пласирала се на Зонску
смотру.
23.2. сусрет са ученицима 1/2 разреда ОШ ,,Васа Стајић“ (18 ученика). Обрађена је
бајка Десанке Максимовић Бајка о лабуду
25.2. књижевно вече Радована Влаховића из Новог Милошева. Представљен је роман
Бапа ( 32 посетиоца). Поред аутора учествовао Јован Вељин, писац из Мокрина, Јована
Влаховић и Милош Филипов из Н. Милошева читали одломке из романа. У музичком
пропграму учествовали тамбураши из КУД-а Мокри.
Одржане 4 стрип радионице са 59 учесника и
Одржано 8 драмских радионица са 188 учесника
Март
20.3. сусрет са ученицима продуженог боравка ОШ ,,Васа Стајић“. Прочитана им је
прича Лена и ајкул. Деца су затим илустровала причу. ( 10 деце)
21.03. сусрет са децом млађе групе вртића Невен. Прочитана им је прича Вратила се
ласта (23 детета).
22.3. Зонска смотра рецитатора у Чоки. Учествовало 4 рецитатора. Ученица 5/3 разреда,
Маја Бркин се пласирала на Покрајинску смотру.
Сусрет са обданишном групом вртића Невен. Прочитана им је прича Рода радости. ( 23
детета)
Приредба поводо Дана ОШ ,,Васа Стајић“ у Дому културе у Мокрину. Драмска секција
(5 деце) учествовало са скечом Принцезе. Присутно преко 300 посетилаца.
У марту месецу одржано 10 драмских радионица са 326 учесника
Одржано 4 Стрип радионице са 58 учесника.
Април
10.4. о аутору говорио протојереј Миленко Сандић. (22 посетиоца)
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11.4. Поетско вече, вече рецитатора, учествовало 14 рецитатора учесника Општинске и
зонске смотре рецитатора и 10-оро деце, ученика ОШ,,Ђура Јакшић“ из Кикинде.
Присутно преко 70 посетилаца.
12.4. Васкршња креативна радионица у Библиотеци У раду радионице учествовала
деца ОШ,,Васа Стајић“ (38 ученика), ђаци 2/3, 3/1 и одељења деце са посебним
потребама и чланице удружења ,,Мокринчанке“. Деца израђивала сувенире за Васкрс.
Изложба украсних и употребних предмета чланица удружења ,,Мокринчанке“ (31
посетилац на отварању изложбе)
15.4. књижевно вече Ђорђа Рандеља ,Патријарх Павле и Откриће Библије. О аутору
говорила новинарка Мирјана Стојисављевић. ( 70 посетилаца)
22.4. Покрајинска смотра рецитатора у Сечњу учествовала Маја Бркин, ученица 5/3
разреда ОШ ,, Васа Стајић“
Одржано 8 драмских радионица са 219 учесника
Стрип радионица одржана 4 пута у априлу са 38 учесник
Мај
3.5. књижевно вече Петра Дукића из Банатског Великог Села. Представио је три књиге
приповедак Сузе и Гарганате, Е, мој генерале и Лала. О аутору говорио Рајо Поповић.
Гост. Николета Њари ученица 5. разреда ОШ ,,Васа Стајић“ из Мокрина читала своју
награђену причу. ( 30 посетилаца)
9.5. снимање емисије за децу Хајде са мном у обданиште РТВ 1 и глумцем и
кантаутором Бранимиром Росићем у Библиотеци. (8 деце) Емисија је емитована 20.
маја 2017. године.
11.5. сусрет са обданишном групом вртића Невен (21 дете). Прочитана им је прича
Прича из мрављег живота
11.5. сусрет са 2 предшколске групе вртића Невен (43 детета). Прочитана им је прича
Никола Тесла и голубица Ката
19.5. Ноћ музеја у Кикинди. Са ученицима ОШ ,,Васа Стајић“ израђен промотивни
плакат о Мокрину који смо промовисали у музеју. Са 4 ученице учествовала у
програму.
25.5. сусрет са ученицима 5/2 и 5/3 одељења ОШ,,Васа Стајић“. У оквиру часа
Грађанско васпитање на тему Значај писменост, књига и библиотека. (17 ученика)
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26.5. сусрет са обданишном групом вртића Невен. Прочитана им је прича Цица Мица
Чачкалица. (32 детета)
26.5. сусрет са две предшколске групе вртића Невен.Прочитана им је народна прича
Девојка бржа од коња. (43 детета)
Драмска секција одржала 10 радионица са 219 учесника.
Стрип радионица одржала 4 сусрета са са 36 учесника.
Јун
10.6. изведена премијера позоришне представе за децу Бекство из библиотеке по
тексту и режији Даринке Маљугић. У представи у чествовало 24-оро деце, чланова
дечје драмске секције. Представа изведена у сали Дома културе у Мокрину. Присутно
160 посетилаца.
12.6. представа Бекство из библиотеке изведена за ученике ОШ ,,Васа Стајић“ од првог
до четвртог разреда (219 ученика) у сали Дома културе у Мокрину, у представи
учествовало 24 детета, чланова драмске секције.
Сусрет са ученицима 3/2 одељења ОШ ,,Васа Стајић“. Тема сусрета је била Историјат
библиотеке у Мокрину и упознавање са књижним фондом. (18 ученика).
Одржано 7 драмских радионица с 168 учесника
Одржане три стрип радионице са 31 учесником.
Јул
Предавање Милоша Деспотов уз Мокирина на тему Мокрин 18. век-живот у породици.
(16 посетилаца)
Август
Одржано седам стрип радионица са 36 учесника.
Одржано 5 Стрип радионица са 26 учесника.
Септембар
22.9. сусрет са обданишном групом вртића Невен. Прочитана им је прича Рода
радости. (17 деце)
Сусрет са предшколском групом вртића Невен. Прочитана им је прича Шта је изнад
нас? (23 детета)
Одржано 5 драмских радионица са 171 учесником
Одржано 5 стрип радиооница са 29 учесника.
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Октобар
3.10. у оквиру Дечје недеље одржан сусрет у школи ,,Васа Стајић“ са ученицима 2/2
одељења. Тема сусрета је била Плодови јесени. Прочитали смо причу Добро дрво. (15
ученика)
10.10. сусрет са предшколском групом вртића Невен. Прочитана им је прича Шта је
ново сазнала бубамара мала. (25 деце)
11.10 сусрет са обданишном групом вртића Невен. Прочитана им је прича Принц од
Мравосан брега. (13 деце)
Сусрет са ученицима дневног боравка ОШ ,,Васа Стајић“. Прочитана им је прича Ко се
кога уплашио? (11 ученика)
Сусрет са ученицима 7/1 одељења ОШ ,,Васа Стајић“. Тема сусрета Значај писма,
књига и библиотека. Сајам књига у Београду. (11 ученика)
Сусрет са ученицима 7/2. Тема сусрета Значај писма, књига и библиотека. Сајам књига
у Београду (16 ученика)
Одржано 10 драмских радионица са 219 учесника
Одржано 2 стрип радионица са 17 учесника
Новембар
1.11. ученицима ОШ,,Васа Стајић“, одељења 5/1 и 5/2, одржан час са темом Значај
писма, књига и библиотека за људе. ( 31 ученик)
3.11. час у библиотеци са ученицима 5/3 одељења ОШ,,Васа Стајић“. Тема сусрета
Значај писма, књига и библиотека за људе. ( 17 ученика)
7.11. сусрет са децом одељења деце са посебним потребама. Тема сусрета је била
Јунаци историје и прошлост. Прочитана им је прича Александар Велики. Деца су
самостално читала одломке из приче, а затим је илустровала. (3 ученика)
8.11. са члановима драмске секције одржано предавање о Марији Кири поводом 150
година од њеног рођења. Представљене су књиге из наше библиотеке које говоре о
Марији Кири. На крају је организован квиз о Марији Кири. (32 детета)
13.11. сусрет са децом из целодневног боравка ОШ ,,Васа Стајић“. Прочитана им је
књига Мишко пишко. После анализе текста деца су илустровала причу. (6 ученика)
16.11. сусрет са ученицима сва три одељења трећих разреда ОШ ,,Васа Стајић“. Одржан
је час познавања природе и друштва. Тема сусрета је била Прошлост Мокрина-школа и
образовање у прошлости Мокрина. Представљена им је књига Црква, школа и
Општина Мокрина. (54 ученика)
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18.11. књижевно вече у оквиру прославе Варошке и Храмовне Славе Св. Архистратига
Михаила. Представљена је књига Прилози за аутобиографију Васе Стајића, коју је
приредила доц. Др. Зорица Хаџић, професор филозофије, предавач на Филозофском
факултету у Новом Саду. У програму, поред приређивача учествовао део хора ОШ
,,Васа Стајић“(8 ученика) са проф. музичке културе Жељком Стојановићем, Проф
Драгољуб П. Бадрљица и Дуња Бркин Трифуновић –уредница културног програма
НБ,,Јован Поповић“- Кикинда. (42 посетиоца)
Драмска секција имала 8 радионица са 174 учесника
Одржано 4 стрип радионице са 45 учесника
Децембар
11.12. падионица са ђацима ОШ ,,Васа Стајић“ из боравака. Тема сусрета је била Нова
година и Божић. Прочитана им је прича ,Божић и Бадњи дан. Деца су потом
рецитовала песме које се коринђају за Бадње вече и цртала цртеже на исту тему. (13
ученика)
22. 12. предавање са презентацијом 800 година крунисања Стефана првовенчаног коју
је припремила Дуња Бркин Трифуновић у библиотеци у Мокрину. Приређена је и игра
асоцијација на исту тему. Присуствовало 3/3 одељења ОШ ,,Васа Стајић“.(21 ученик)
Драмска секција имала 9 радионица са 217 учесника.
Одржано 4 стрип радионице са 28 учесника
Башаид
Jануар
19.1. радионица на којој су ученици 1/2, читали песме и приче из Читанке по избору,
свако посебно.Организовали смо мини квиз, тачније такмичење, ко је најбоље до сада
савладао слова. Деца су после читања цртала по слободном избору. Прваци се мало
теже одлучију на читање, али због потребе да науче што боље и лепше да
читају,организовали смо такмичење и успели да их анимирамо.( 14ученика)
26.1. на радионици Моја велика књига бројева извукли смо задатке, где су прваци
спајали тачке које су обележене редним бројевима, након спајања тачки добили су
облик који личи на број. Други задатак био је да обоје слику према задатом кључу, тј.
свако поље је обележено бројем а број је носио одређену боју. Бојењем поља добили су
слику). (16ученика)
Фебруар
10.2. на радионици су деца ½ решавала задатке из књиге Совино јато. Читали су текст
у комe су слова, половине текста написана наопако и додавали слова у речима која
недостају. (14 ученика)
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17.2. радионица на којој су прваци из Моје велике књиге бројева откривали колико је
пута свака фигура нацртана и бојали сваку фигуру,тако да буду исте боје као и
одговарајући број на слици. (12 ученика)
21.2. радионица на којој је неколико ученика из III,V и VI разреда дошли су до идеје да
из књиге Животињски свет копирају слике животиња, исеку, залепе на чврсту подлогу
и направе игу памћења.Која ће нам послужити у даљем дружењу са децом. ( 8 ученика)
Март
8.3. књижевни сусре, гост вечери, млада песникиња из Меленаца Ивана Грошин, читала
своје песме и разговарала о њима уз одговоре на питања публике, програм водила
Љиљана Грошин. (14посетилаца)
17.3. радионица на којој су ученици првог разреда цртали на тему „ Омиљени ликови
из цртаћа“. (12ученика)
24.3. тема радионица је пролеће. Ученици су читали приче Љубичица и Кад пролеће
дође, причали о пролећу, цртали цветиће којима су украсили библиотеку.( 16ученика)
27.3. радионица на којој су ученици трећег разреда вежбали дељење троцифреним
бројевима, понављали таблицу множења уз мини контролни. ( 10 ученика)
Април
18.04. радионица са ученицима трећег, петог и шестог разреда играли су друштвену
игру „Атлас“ (8 ученика).Одговарали су на питања из географије (6 ученика седело за
столом,а два бирају књиге и одговарају).
21.4. радионица „Кенгур без граница“....решавали задатке са ученицима првог разреда.
(14 ученика).
28.4. радионица са темом „У потрази за Гилетом“ 12 ученика првог разреда, а помогли
су им ученици трећег разреда, тражили су Гилете у сликовници за децу под називом
„Где је Гиле?“ Касније су ирали игру вруће-хладно,поделили су се у две групе,једни
сакривају предмет,а други траже. Они који су сакрили помажу у потрази уз речи
вруће,ако су ближи предмету,а хладно ако су далеко од скривеног предмета.
Maj
10.5. ученици другог разреда са учитељицом Драганом Сараволац одржали час Чувари
природе у библиотеци. Тема „Биљке“, читали енциклопедије о биљкама и причали о
њима. ( 16 ученика)
12.5. ученици првог разреда су цртали најлепше слике из сликовница, читали и тражили
Гилета у сликовници Где је Гиле? ( 10 ученика)
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Јун
8.6. ученици првог разреда са учитељицом Љиљаном Вељковић провели су два часа у
библиотеци , читали и разгледали сликовнице по избору, причали о њима и цртали по
слободном избору.( 16 ученика)
9.6. учитељица Бранка Вујадинов довела је учинеке да пре распуста свако покаже
колико је научио. Читали су по избору. ( 12 ученика)
Септембар
14.9. ученици првог разреда са учитељицом упознали су се са правилима Библиотеке,
играли се у играоници и слушали приче које им је учитељица читала. (8 ученика)
29.9.ученици првог разреда са учитељицом одржали су час Грађанског васпитања у
библиотеци. Разгледали књиге и сликовнице и причали о цртаћима које су гледали. (10
ученика)
Октобар
13.10. ученици другог разреда са учитељицом одржали су час у Библиотеци, тема:
Пријатељство. Причали о својим пријатељима, описали најбољег пријатеља и цртали.
(14 ученика)
20.10.учитељице субзаједно са децом читале причу Петар Пан,затим су деца добила
задатак да осмисле и сликовно прикажу на, свој начин, лик Петра Пана.( 20 ученика)
Новембар
Радионица Домаћи задатак- ученици четвртог, петог и шестог разреда, сваког дана,
после часова су радили по групама домаће задатке, уз помоћ речника, , атласа,
ециклопедија и лексикона.
Радионица Ти си на потезу- ученици четвртог, петог и шестог разреда играли су
друштвене игре које се налазе у библиотеци ( Атлас – пазл, Монопол, Шах). Учили смо
шта је здрав такмичарски дух, вежбали логичко размишљање.
Децембар
7.12. радионица са ученицима другог разреда ( 14 ученика)
Поделили смо разред у три групе и свака група је писмено одговарала на питања које је
учитељица постављала, а питања су :
Напиши мушко име
Напиши женско име
Где се особе налазе
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Шта раде?
Која особа им је дошла као гост, ко је наишао?
Шта им је гост рекао?
Шта су они госту одговорили?
Шта се на крају десило?
после сваког одговора представници групе су записали одговор и заменили са другом
групом.
Кад су сви завршили учитељица је покупила папире на којима су дати одговори како би
ушеници саставили кратку причу. (14радионаица. 56 деце)
Радионице:
израда домаћих задатака
Новогодишња радионица, правили украсе и китили библиотеку
Оригами
Друштвене игре
Банатска Топола
Фебруар

4. 2 – радионица је урађена са групом од 6 чланова библиотеке, од 12 и 13
година. У разговору са децом одабрали смо књигу дечијег писца Јасминке
Петровић Лето кад сам научила да летим , да је представимо на савремен
начин осталим читаоцима. Док смо прегледали интернет сајтове наишли смо на
трејлере (снимак од неколико минута) за представљање књиге. Из тог разлога
смо одлучили да представимо књигу осталој деци. Уз помоћ мобилног телефона
урађен је снимак тона и слике, који је касније на рачунару склопљен у видео у
трајању од неколико минута. Видео у целости може да се погледа на Фејсбук
страници библиотеке – Банатска Топола Библиотека. Циљ радионице је да деци
приближимо на њихов, савремен начин књиге, које су за њихов узраст и да их
окупимо око заједничког рада на начин који је њима занимљив.
Март
4. 3 – радионица Друштвене игре у библиотеци. У Библиотеку су позвани чланови
узраста од 6 до 13 година који желе да се друже са својим другарима, играјући се
доминама, Човече не љути се, Занимљиве географије, На слово на слово. Циљ
радионице је да се најмлађи чланови библиотеке окупе, друже и проведу време у
библиотеци. ( 7 деце).
14. 3 – посета Библиотеке вртићу Јежева кућица. Тема посете је била љубав према
животињама и брига о кућним љубимцима. У ту сврху кориштене су 3 сликовнице из
фонда библиотеке: Нађа и Вук у епизоди кућни љубимац, Један дан са псом Тедијем и
Један дан са мачком Лилом. После читања деца су причала о својим кућним
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љубимцима, ко их има, како брину о њима. Циљ радионице је био приближити деци
навике и начин живота животиња из њиховог окружења и пробудити љубав према
њима. (13 деце)
21. 3 – радионица Опасности из наше околине. Тема радионице је била опасности, за
децу школског узраста које се крију у свкодневном животу и окружењу. За почетак су
одабране и прочитане две сликовнице из фонда Библиотеке: Безбедност на интернету
и Нађа и Вук у епизоди навијачи у којима су приказане опасности које могу да се десе
деци која често „ћаскају“ на друштвеним мрежама и опасности које вребају са
навијачким групана на спортским утакмицама. После читања деца су зазговарала о
прочитаним причама, поступцима и опасним ситуацијама. Циљ радионице је указати
деци на опасности, лоше намере неких људи из околине и како бити опрезан у неким
ситуацијама. ( 6 деце)
Април
10. 4 – назив радионице Од читања се расте. Радионица је намењена деци од 7 година
која су у школи савладала ћилирично писмо и потребна им је вежба читања. На почетку
радионице деца, по личном избору,одаберу једну књигу или сликовницу и свако дете
прочита по један пасус ,затим друго дете и тако у круг - читају на глас.Циљ радионице
je учење „течног“ читања које је неопходно у овом узрасту ради праћења наставе и
читања школских задатака. (4 деце)
11. 4 – назив радионице је Правила лепог понашања и посета забавишту Јежева кућица.
Кориштене су сликовнице из фонда Библиотеке: Шта све Ана зна о лепом понашању,
Шта све Ана зна у кући и Лажем.Сликовнице, на примерима адекватним за њихов
узраст, описују правила лепог понашања ( изволи, хвала, молим, извини.). После
прочитаних сликовница деца су причала о својим искуствима везаним за правила
понашања и разгледала сликовнице. Циљ посете је учење правилима лепог понашања
уз помоћ јунака из сликовница и „језиком и речником“ који је њима близак. (13 деце)
24. 4- назив радионице Од читања се расте. Радионица је намењена деци од 7 година
која су у школи савладала ћилирично писмо и потребна им је вежба у читању.На
почетку радионице деца, по личном избору,одаберу једну књигу или сликовницу и
свако дете прочита по један пасус, затим друго дете и тако у круг - читају на глас.Циљ
радионице je учење „течног“ читања које је неопходно у овом узрасту ради праћења
наставе и читања школских задатака. (4 деце)
Мај
8 5 - радионица Од читања се расте.Радионица је намењена деци од 7 година која су у
школи савладала ћилирично писмо и потребна им је вежба у читању.На почетку
радионице деца, по личном избору,одаберу једну књигу или сликовницу и свако дете
прочита по један пасус,затим друго дете и тако у круг - читају на глас.Циљ радионице
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je учење „течног“ читања које је неопходно у овом узрасту ради праћења наставе и
читања школских задатака.(4 деце)
9. 5 – радионица поводом 125 година рођења књижевника Иве Андрића. Презентација
је припремљена за узраст деце од 12-14 година.Ове календарске године се обележава
125 година од рођења И. Андрића ( 1892.-1975.г) . Електронском презентацијом у
Пауер поинту, приказан је пишчев живот и књижевни рад. Из фонда Библиотеке
изложене су књиге и чланци о њему из Политикиног забавника и шта су други аутори
писали о њему. По завршетку деци су препоручене приповетке које је Андрић писао за
младе и причали смо о утисцима,о номе шта су они у школи до сад од њега читали,
цитатима. Циљ радионице је обележавање значајних датума везаних за књижевнике,
подсећање на њихова књижевна дела, посвећивање више пажње књижевним делима
која су за младе, а због ограниченог фонда часова у школи нису у прилици да се више
задржавају и посвећују њима.( 5деце)
15. 5 - назив радионице Од читања се расте . Радионица је намењена деци од 7 година
која су у школи савладала ћилирично писмо и потребна им је вежба у читању. На
почетку радионице деца, по личном избору,одаберу једну књигу или сликовницу и
свако дете прочита по један пасус, затим друго дете и тако у круг - читају наглас. Циљ
радионице je учење „течног“ читања које је неопходно у овом узрасту ради праћења
наставе и читања школских задатака. ( 4 деце)
22. 5 - назив радионице Од читања се расте . Радионица је намењена деци од 7 година
која су у школи савладала ћилирично писмо и потребна им је вежба у читању. На
почетку радионице деца, по личном избору,одаберу једну књигу или сликовницу и
свако дете прочита по један пасус, затим друго дете и тако у круг - читају наглас. Циљ
радионице je учење „течног“ читања које је неопходно у овом узрасту ради праћења
наставе и читања школских задатака. ( 4 деце)
25. 5 – Библиотеку су посетиле представница из Граадске канцеларије за бригу о
мигрантима и избеглим лицима и кординаторка из Дечијег села Сремска Каменица.
Посета се односи на почетак заједничке сарадње Библиотеке, Основне школе и Градске
канцеларије око активности везаних за мигранте дечјег узраста који су смештени у
Прихватном центру за мигранте надомак Банатске Тополе са децом из села.
Разговарали смо о учешћу Библиотеке у сусретима и активностима која ће се
организовати за децу миграната са децом из села.
Јун
5. 6 - назив радионице Од читања се расте . Радионица је намењена деци од 7 година
која су у школи савладала ћилирично писмо и потребна им је вежба у читању. На
почетку радионице деца, по личном избору,одаберу једну књигу или сликовницу и
свако дете прочита по један пасус, затим друго дете и тако у круг - читају наглас. Циљ
радионице je учење „течног“ читања које је неопходно у овом узрасту ради праћења
наставе и читања школских задатака. ( 4 деце)
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9. 6. – посета забавишту Јежева кућица и читање сликовница Просвећени вук и Нема
везе то се може свакоме десити. Циљ посете је перманентна сарадња забавишта и
Библиотеке, упознавање деце са фондом библиотеке који је за њихов узраст, као и
промоција Библиотеке и позив да деца дођу у Библиотеку. ( 9 деце)
12. 6. - назив радионице Од читања се расте . Радионица је намењена деци од 7 година
која су у школи савладала ћилирично писмо и потребна им је вежба у читању. На
почетку радионице деца, по личном избору,одаберу једну књигу или сликовницу и
свако дете прочита по један пасус, затим друго дете и тако у круг - читају наглас. Циљ
радионице je учење „течног“ читања које је неопходно у овом узрасту ради праћења
наставе и читања школских задатака. ( 4 деце)
14. 6 - књижевно вече Петра Дукића. Збирке приповедака Сузе и гарганате, Е мој
адмирале и Лала. ( 8 посетилаца)
Септембар

15. 9 – посета вртићу Јежева кућица. Читање сликовница Мала бела сова ,
Лудаја лепотица кикиндских њива. Циљ посете је упознавање деце са
сликовницама из фонда Библиотеке које су за њихов узраст, позив да деца дођу
са родитељима у библиотеку и да се учлане. ( 11деце)
Октобар
3. 10 – радионица поводом Дечје недеље, под називом Табла пријатељства. На унапред
припремљеним ковертама са именима, којесу залепљена на хамер-папиру, деца су
писала поруке на папирићима, својим другарима и остављали у коверте. Поруке су о
пријатељству, позитивне, без ружних и негативних садржаја. Циљ радионице је
допринос рсзвоју позитивне социјализације и усвајање образаца понашања. (7 деце)
Због недостатка већег простора у Библиотеци друга група деце је радила ову активност
следећег дана. (5 деце)
4. 10 – наставак радионице Табла пријатељства (5 деце). На крају је свако дете добило
свој коверат да би прочитали добије поруке од другара.
9. 10 – - назив радионице Од читања се расте . Радионица је намењена деци од 7
година која су у школи савладала ћилирично писмо и потребна им је вежба у читању.
На почетку радионице деца, по личном избору,одаберу једну књигу или сликовницу и
свако дете прочита по један пасус, затим друго дете и тако у круг - читају наглас. Циљ
радионице je учење „течног“ читања које је неопходно у овом узрасту ради праћења
наставе и читања школских задатака. ( 3 деце)
16. 10 – назив радионице Од читања се расте . Радионица је намењена деци од 7
година која су у школи савладала ћилирично писмо и потребна им је вежба у читању.
На почетку радионице деца, по личном избору,одаберу једну књигу или сликовницу и
Народна библиотека „Јован Поповић“ Кикинда
Трг српских добровољаца 57, 23300 Кикинда
Тел: 0230/421-458, 435-126, 316-081 Факс: 0230/422-533
e-mail:info@kibiblioteka.org.rs
ПИБ 100708903

свако дете прочита по један пасус, затим друго дете и тако у круг - читају наглас. Циљ
радионице je учење „течног“ читања које је неопходно у овом узрасту ради праћења
наставе и читања школских задатака. ( 3 деце)
23. 10 - назив радионице Од читања се расте . Радионица је намењена деци од 7
година која су у школи савладала ћилирично писмо и потребна им је вежба у читању.
На почетку радионице деца, по личном избору,одаберу једну књигу или сликовницу и
свако дете прочита по један пасус, затим друго дете и тако у круг - читају наглас. Циљ
радионице je учење „течног“ читања које је неопходно у овом узрасту ради праћења
наставе и читања школских задатака. ( 3 деце)
27. 10 – посета вртићу Јежева кућица. Тема посете је приче о животињама и читање
сликовница Ничија куца, Мали плави зец кампује на планини, Шта раде животиње,
Цица,то сам ја!, Добрило то сам ја!, Где живе животиње?. Након читања деца су
говорила о својим искуствима са животињама, кућним љубимцима и шта знају о
начину живота разних животиња. ( 8деце)
30. 10 – назив радионице Од читања се расте . Радионица је намењена деци од 7
година која су у школи савладала ћилирично писмо и потребна им је вежба у читању.
На почетку радионице деца, по личном избору,одаберу једну књигу или сликовницу и
свако дете прочита по један пасус, затим друго дете и тако у круг - читају наглас. Циљ
радионице je учење „течног“ читања које је неопходно у овом узрасту ради праћења
наставе и читања школских задатака. ( 3 деце)
Новембар
6. 11 – радионица „ Од читања се расте“ .Радионица је намењена деци која имају
потешкоће у „течном читању“. У библиотеци деца долазе и бирају сликовнице, књиге
за њихов узраст и читају „ наглас“ . Радионица траје 1 сат. Деца се редом смењују у
читању. Циљ радионице је, поред учења „течног читања“ , богаћење речника, развијање
говора и изражавања. Број деце је 3.
7. 11 – радионица Великани науке – 150 година од рођења научнице Марије Кири.
Поводом обележавања рођења научнице Марије Кири у Библиотеку су позвана деца од
13 и 14 година да се упознају са животом и радом физичарке, хемичарке и нобеловца –
Марије Кири. Деци је представљена презентација урађена у Пауер поинт формату о
њеном раду и достигнућима , а такође су биле изложене књиге из фонда Библиотеке о
њеном животу и раду: Марија Кири њен живот и њено дело и Марија Кири. Циљ
радионице је да се деца упознају и да им се приближе научници. ( 10 деце)
13. 11 назив радионице Од читања се расте . Радионица је намењена деци од 7 година
која су у школи савладала ћилирично писмо и потребна им је вежба у читању. На
почетку радионице деца, по личном избору,одаберу једну књигу или сликовницу и
свако дете прочита по један пасус, затим друго дете и тако у круг - читају наглас. Циљ

Народна библиотека „Јован Поповић“ Кикинда
Трг српских добровољаца 57, 23300 Кикинда
Тел: 0230/421-458, 435-126, 316-081 Факс: 0230/422-533
e-mail:info@kibiblioteka.org.rs
ПИБ 100708903

радионице je учење „течног“ читања које је неопходно у овом узрасту ради праћења
наставе и читања школских задатака. ( 3 деце)
14. 11 –радионица: препорука за читање и упознавање са новим књигама . У
Библиотеку су позвана деца узраста од 10 до 14 година да се упознају са новим
књигама, а која су за њихов узраст. Упознати су са насловима и кратким садржајима
књига. Циљ радионице је да се деца упознају са новим насловима, одаберу тему која их
занима или ако су неодлучни да се усмере. На овај начин деца имају сусрет са књигом и
подстицањем навике читања. ( 17 деце)
Децембар
12. 12 - радионица : предлог за читање намењена деци од 7-8 година, која су савладала
почетно читање у школи. Деци су представљени кратки садржаји књига, из фонда
Библиотеке, а који су за њихов узраст, као предлог за читање. Књиге су кратке, писане
ћирилицом, са илустрацијама и једноставном тематиком, за њихов узраст.Циљ
радионице је да се деци помогне у одабиру, предложи оно што је за њихов узраст,да
формирају читалачке навике и љубав према књизи. ( 4 деце)
15. 12 – посета вртићу Јежева кућица у којој су деци читане сликовнице Писмо Деда
Мразу и Животиње помажу Деда Мразу. После читања деца су цртала новогодишњу
јелку. Циљ посете вртићу је да се настави и негује сарадња вртића и огранка
Библиотеке, да се деци представе сликовнице из фонда Библиоеке и да се заинтересују
за учлањење. (8 деце)
19. 12 – назив радионице: предлог за читање намењен деци од 9-10 година. Деци су
представљени кратки садржаји књига, из фонда Библиотеке, који су за њихов узраст,
као предлог за читање. Књиге су разних жанрова, са темама за њихов узраст. Циљ
радионице је да се деци помогне да одаберу књигу, предложи оно што је за њихов
узраст, да стичу читалачке навике, љубав према читању и да богате речник. ( 5 деце)
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, софтвер за унос података обезбеђен, 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
Народна библиотека „Јован Поповић“ Кикинда
Трг српских добровољаца 57, 23300 Кикинда
Тел: 0230/421-458, 435-126, 316-081 Факс: 0230/422-533
e-mail:info@kibiblioteka.org.rs
ПИБ 100708903

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. 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 ваљан однос према историји и култури.
ОСТВАРИВАЊЕ МАТИЧНИХ ФУНКЦИЈА
На основну планираних матичних функција за 2017. 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. Обављено је шеснаест стручних надзора у кикинској општини.
Урађено је 16 записника о извршеном надзору над стручним радом. Школским
библиотекарима је дата вишечасовна индивидуална инструктажа о раду и вођењу
библиотеке. Извршена је годишња провера услова за регистрацију библиотеке
Средњошколског дома ученика Кикинда.
РАСПОРЕД ОБАВЉЕНИХ НАДЗОРА НАД СТРУЧНИМ РАДОМ ШКОЛСКИХ И
МЕСНИХ БИБЛИОТЕКА у 2017. год.
Mарт и мај 2017.год.
1. Библиотека ,,Јожеф Атила“
Дамјанићева 2
24420 Кањижа
jab@jab.org.rs; 024/4877-323
в.д. Ана Вереш
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2.

Месна библиотека Хоргош
Главна бр. 2
24410 Хоргош (Кањижа)
jab@jab.org.rs; 024/4877-323; 792-131
библиотекар: Хилда Хорват

3. Пољопривредни-технички средњошколски центар
Широка улица 70
24420 Кањижа
srednjaskola@kanjiza.rs; 0230/81-434
guatila@gmail.com
библиотекар: Гујаш Атила
4.

ОШ „Каролина Карас“
Карасова 14
24410 Хоргош
hosko@stcable.net 024/792-023
библиотекар: Хереди Карољ

5.

ОШ „Јован Јовановић Змај“
Школски трг 1
24420 Кањижа
direktor@jjzkanjiza.edu.rs; 024/874-070
библиотекар: Гулачи Беата 062/8489522
Фаркаш Миклош

6. ОШ „Јован Јовановић Змај“
Широка 72
24420 Кањижа
direktor@jjzkanjiza.edu.rs; 024/873-505
Народна библиотека „Јован Поповић“ Кикинда
Трг српских добровољаца 57, 23300 Кикинда
Тел: 0230/421-458, 435-126, 316-081 Факс: 0230/422-533
e-mail:info@kibiblioteka.org.rs
ПИБ 100708903

библиотекар: Гулачи Беата 062/8489522
Фаркаш Миклош
7. ОШ „Арањ Јанош“
Маршала Тита 62
24426 Трешњевац
ajanos.isk@gmail.com; 024/883-016
библиотекар: Игор Багањ
8. ИО Ором
(изд.одељ.ОШ „Арањ Јанош“)
Велики пут 146
24207 Ором (Кањижа)
ajanos.isk@gmail.com ; 024/799-033
9. Основна музичка школа
Дамјанићева 2
24420 Кањижа
jab@jab.org.rs; 024/4877-323; 024/874-371
библиотекар: Марта Ладоцки
*(библиотека ОМШ, регистрована 16.05.2017.)
Надзор над стручним радом библиотека предвиђен за 23.март 2017.год.

1.

Библиотека ,,Бранислав Нушић“
Цара Душана 8
23330 Нови Кнежевац
bibliotekank@eunet.rs; 0230/83-597
директор: Габријела Рохмањи

2. Средња школа ,,Доситеј Обрадовић“
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Краља Петра I Карађорђевића 11
23330 Нови Кнежевац
sskolank@yahoo.com; 0230/81-434
библиотекар: Мелинда Шелмеци
3.

Гимназија, Нови Кнежевац
Краља Петра I Карађорђевића 11
23330 Нови Кнежевац
gimnaznk@gmail.com; 0230/83-467
gimnazija.psiholog@gmail.com
библиотекар: Матеја Пантелић 064/3890018

4.

ОШ „Јован Јовановић Змај“
Краља Петра I Карађорђевића 13
23330 Нови Кнежевац
osnoviknezevac@mts.rs
anilife1987@gmail.com; 0230/81-305
библиотекар: Анико Берец 069/752547
директор: Светлана Тамаши Јефтић

5. ИО Банатско Аранђелово
Партизанска 52
23332 Банатско Аранђелово
osnoviknezevac@mts.rs; 0230/389-008
anilife1987@gmail.com
библиотекар: Анико Берец 069/752547
6. ИО Српски Крстур
Светог Саве 75
23334 Српски Крстур 75
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osnoviknezevac@mts.rs; 0230/87-003
anilife1987@gmail.com
библиотекар: Анико Берец 069/752547
7. Основна музичка школа
Краља Петра I Карађорђевића 15
23330 Нови Кнежевац
библиотекар: Радојка Француски 061/5178462
muzickaskolank@mts.rs; 0230/ 82-679
Радни састанци
Одржано је 12 радних састанака и 4 састанка Секције за матичну делатност.
Матична служба је својом иницијативом остварила реализацију акције „Књига на
поклон“. Поклоњено је 126 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.
Семинари и стручна предавања
1.Библионица -креативност за библиотекаре изван кутије (март 2017.)
2.Унапређење веб-сајта установа културе на Google претраживачу (јун 2017.)
3.Посебне збирке у контексту заштите културне баштине и као подстицај културног
развоја (октобар 2017.)
4.Вики радионица намењена запосленима у установама културе(октобар 2017.)
5. О чему говорим када говорим о библиотекама: заговарање, промовисање, лобирање
(децембар 2017.)
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 2017. години за расход је предложено укупно 1090 од тога 77 дечјих књига и 902
књига за одрасле и српских и мађарских и 111 стручних књига.
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У 2017. години урађена је и делимична ревизија свих фондова с обзиром на то да смо у
новембру пресељавали фонд из помоћног објекта и завршили цео процес са предлогом,
а званичан расход и излучење фонда уследиће после прве седнице Управног одбора у
2018. години. Један део књига је остављен за коричење јер имамо договор да нам то
ради Градска библиотека из Вршца, без надокнаде.
ЗАШТИТА БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ
Пошто Библиотека нема своју књиговезницу, те ни на који начин не штити своју грађу,
што је противно Стандардима за јавне библиотеке РС, са колегема из књиговезнице
Градске библиотеке у Вршцу смо успели да остваримо сарадњу те ће нам они, без
надокнаде (од нас се тражило само да обезбедимо превоз), заштитилити део фонда за
који је ревизијом утврђено да је оштећен. Публикације које се дају на коричење, по
правилу, јесу оне које се више не штампају нити се могу наћи било где у продаји, чак
ни код антиквара или су толико лоше урађене да би се и нове распале, па се не исплати
трошти средства у недоглед.
УСЛОВИ ЗА ИЗВРШАВАЊЕ ПРОГРАМА
У 2017. години у згради Народне библиотеке „Јован Поповић“ није било могуће
извршавати програм пошто су извођени радови на санацији комплетног објекта старе
зграде. Дакле, цела зграда је била ван функције.
ПРОСТОР
Народна библиотека „Јован Поповић“ Кикинда користи зграду коју је, као приватну
стамбену зграду, саградио кикиндски велепоседник Винцахид пре више од сто година.
Из те чињенице се већ да схватити колико је простор функционалан и колико одговара
библиотечким стандардима. Међутим, годинама у назад њен основни проблем није
била нефункционалност простора већ запуштеност. Ранији радови на изолацији од
влаге очито нису дали резултате, шта више, још су поспешили обимније појављивање у
унутрашњости зграде. 2009. године замењен је кров у старом делу зграде, столарија са
спољашње стране старе зграде, док су у унутрашњости остали стари прозори ради
очувања изгледа. У новом делу зграде прозори су комплетно замењени што би требало
да олакшава грејање унутрашњости. Међути, грејање је изузетно лошег квалитета и
како ствари стоје ЈП „Топлана“ не планира да било шта по том питању уради. Зграда
мора да се догрева, и поред скупог даљинског грејања, тако да су нам трошкови
изузетно високи. Заједно са радовима на замени црепа замењена је и лимарија која је
трбала да заустави даље процуривање воде и разарање простор, али ипак није. У априлу
2012. године је започета санација спољне фасаде која је до тог тренутка била у очајном
стању и завршена 2014. године. Нажалост у децембру 2012. године се обрушио део
таванице у Читаоници. Срећна околност је та што у том тренутку није било никога у
Читаоници. Од тада су све четири просторије, дакле Матична служба, Читаоница,
Обрада публикација и Завичајно одељење оцењене као небезбедне и исељне. Томе је
касније придружена и канцеларија директора, кад је прокисла зато што су се на
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таваници радили припремни радови за санацију. Отварана су поља како би се поуздано
утврдило у каквом су стању греде, односно да ли је могуће санирати таваницу без
замене греда. Утврђено је да су греде у појединим деловима зграде у катастрофалном
стању,односно не постоје, претвориле су се у прах. Крајем 2015.године донесена је
одлука да се лимарија на крову поново замени, да се покрије кула која прокишњава са
свих страна како би се избегло даље процуривање. Тада је замењен и цреп у новијем
делу зграде. До коначног завршетка радова део Библиотеке је пресељен у нови објекат
који, као привремено решење, може да послужи у те сврхе. Објекат се налази у улици
Краља Петра I 39.
Свим овим проблемима назрео се крај крајем лета 2016. године када је донета одлука о
расподели средстава по конкурсу „Градови у фокусу“ на који конкурисао Град Кикинда
у име Библиотеке. Од тражених 14.475.298,75 добијено је 12.439.058,82 што ће
омогућити санацију таванице и струје. То, наравно, није довољно да се заврше сви
радови,али циљ је да се све службе врате у стару зграду како би смо лакше обављали
своје законом дефинисане послове.
Коначно у марту 2017. године започети су огромни радови на санацији комплетног
објекта старе зграде. Опредељена средства утрошена су за реконструкцију таванског
простора, обезбеђивање постојећих греда као би се спречило њихово даље пропадање и
евентуално обрушавање. Целом равном површином тавана постављена је изолација,
односно, паропропусна водонепропусна фолија чији је задатак да спречи процуривање.
Са доње стране тавана враћен је штукатур у складу са временом порекла и некадашњим
изгледом зграде. Зидови су санирани и окречени, али нису у потпуности изоловани од
капиларне влаге, тако да је још увек има у појединим деловима унутрашњих зидова.
Кроз целу стару зграду спроведена је нова струја и постављени нови сртујомери према
Прописима дефинисаним законом. Због потреба Библиотеке и принципа рада струја је
кроз под доведена до сваког радног места тако да нема потребе да се кроз просторије
простиру бескрајни метри продуђних каблова.
Библиотека је, такође, конкурисала код Министарства културе и информисања и
добила средстав у износу од 3.000.000 дианра за санацију подова и 1.800.000 динара за
опремање новог простора електронске читаонице. Како сума од три милиона није била
довољна Град Кикинда је обезбедио још 900.000 динара као би се санирали сви подови
прекривени паркетом, што је и урађено. Дакле, извађен је стари материјал (земља,
песак и труле даске) и изливена бетонска кошуљица, преко које су стављени кондор,
стиродур и паропрпусна водонепропусна фолија до висине од 20 цм по бочним
зидовима. На то је постављен храстов паркет по узору на претходни. Једино што није
санирано јесте централни хол који је прекривен плочицама због некадашњег подног
грејања, али то је озбиљан „захват“ с обзиром на то да је на тржишту немогуће пронаћи
и сличну керамику. Тако да је простор у којем се изхводи културни програм
Библиотеке још увек несређен у потпуности.
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Урађени су и сви припремни радови за постављање аутоматске централе за дојаву
пожара, али то ће би ти урађено кад се стекну услови.
Нова електронска читаоница је савремено опремљен простор са 14 радних места са
десктоп рачунарима и полицама са стручном и приручном литерату и изузетно
квалитетним осветљењем.
Упркос свим напорима на санацији простор којим ми располажемо није довољан за све
наше потребе и за потенцијални развој нових садржаја који иду у сусрет развоју у 21.
веку.
Према Стандардима за јавне библиотеке у Републици Србији за просторије и опрему
народних библиотека читаоница библиотеке би требало даима 75 места и да се налази
на простору од 175 m2. Читаоница НБ „Јован Поповић“ има 14 места, налази се у
просторији од 46 m2.
Дечје одељење се налази у просторији површине од око 50 m2. То је 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.
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. Поред тога
поседујемо и легате професора Петровића и Бирдића.
Матична служба, Одељење обраде и уредник култрно образовне и издавачке
делатности налазе се у истој канцеларији што је потпуно непрактично и због
различитости природе посла врло нефункционално.
Уређењем дворишта почетком јуна 2012. године добио се 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 оштећења у току санације, али план
је да се доведе у претходно стање као би се програм у 2018. години несметано одвијао.
ОПРЕМА
Рад Библиотеке је аутоматизован, али још увек не у потпуности. Наиме, централна
Библиотека има солидну опрему, док огранци још увек немају што значајно умањује
њихову актуелност и атрактивност. С обзиром на то да МЗ Мокрин није показала
никакву жељу да учествује у уређивању простора своје месне библиотеке која нема ни
мокри чвор Библиотека се постарала да корисницима библиотечких услуга обезбеди
приступ интернету и електронском каталогу и на тај начин олакша коришћење услуга.
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Како целокупна опрема није нова, још увек има и старих рачунара чије је кварење
неминовно, опрема се увек мора обнављати што нам буџет периодично и обазбеђује.
У 2017. 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.
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 коначно је у
децембру месецу угледала светлост дана. Наиме, Библиотека је на конкурсу
Министарства културе и информисања Републке Србије, посредством пројекта добила
1800000 хиљада динара за опремање електронске читаонице, што је и учињено. У
централном делу зграде у 46 м2 смештена је савремена читаоница 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 одосима, али и образовању,
привредној сарадњи и путовањима у Европској унији.
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 2017.
године предвиђено је 21 раднo местo укључујући и место директора. Ова
систематизација настала је по налогу оснивача СО Кикинда.
Народна библиотека послује у девет огранака у 2017. 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.
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
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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 ради 21 стално запослен радник.Од 19 стручних радника 1 је виши
библиотекар, 9 су библиотекари, 1 виши књижничар и 8 књижничара. 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. 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 и на крају погубно по очување фонда. Наша улога чувара традиције
много је већа и важнија од свега другог што радимо. С тим у вези морали смо да
донесемо доста тешку одлуку да реорганизујемо посао тако да угасимо одељење
периодике како бисмо испунили све задатке везане за обраду публикација и завичајни
фонд.
Лош материјални положај културе, вишегодишње неразумевање улоге културе и зараде
које су ниске не доприносе мотивисању запослених. Као непрофитна, култура се мора
неговати и у заједници се мора градити осећај да установе тог типа морају да постоје
зарад целокупног друштва. 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.
ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА

Средства за зараде и друга лична примања и део материјалних трошкова
издвајају се из буџета оснивача Града Кикинда. Набавка књига и програми
финансирани су средствима из буџета, делом, из сопствених прихода, као и
донацијама. Покрајински секретаријат за културу и информисање финансирао је
у 2017. години набавку књига у вредности од 150.000 динара и матерјалне
трошкове матичних послова са срамних 40.000 динара што важи само за
Библиотеке у АП Војводини.
Министарство културе је за откуп књига за потребе Библиотеке
издвојило 486.001,43 динар.
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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. Сопствени приход Библиотеке (чланарина) се делом
планиран за књиге, а делом за рачуне које Оснивач не рефундира у потпуност
или износ прелази одобрени јер су износи за текуће одржавање и стручно
усавршавање најчешће недовољни. Народна библиотека „Јован Поповић“ у
Кикинди прославила је 2017. год. 172 године постојања у огромним радовима на
санацији зграде, што је проузроковало већу потрошњу новца за потребе
пресељења и транспорта намештаја и фонда.
У 2017. години је из Градског буџета за делатност Библиотеке (набавка
библиотечког материјала и програми-услуге културе) остварено 1.634.390,54
динара, што је 96,25% од панираних 1.698.000,00 динара. Наша законска обавеза
је набавка 4500 књига за коју је потребно издвојити 3.150.000,00 динара уколико
рачунамо да је просечна тржишна цена књиге 700,00 динара. У плану је тај
износ одмах смањен на 628.000,00 динара, а остварено је 610.485,00 динара, што
је 97,21% од планираних за 2017, а 19,93% од прописаних законских. Такође,
смо у обавези да набавимо 40 наслова периодике како Стандарди и Закон
налажу. Од палнираних 100.000,00 динара остварено је 100.000,00 динара, што
је 100% од плана, али то није довољно. 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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