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I 

 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О УСТАНОВИ: 

 

 

НАЗИВ: Народна библиотека Вук Караџић Велико Градиште 

СЕДИШТЕ: Велико Градиште 

АДРЕСА: Кнеза Лазара 6, 12220 Велико Градиште 

МАТИЧНИ БРОЈ: 07162928 

ПИБ: 101366442  

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 9101 

ТЕКУЋИ РАЧУН: 840-218664-50 (за буџетска средства) 

И МЕЈЛ: bibliotekavg@mts.rs, direktor@bibliotekavg.com 

ВЕБ: www.bibliotekavg.com 

КОНТАКТ: 012/662-208 

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ: директор, МА Милена Димитријевић, виши 

дипломирани библиотекар 

 

 

 

II 

 

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ: 

 

 

        Финансирање и пословање Библиотеке обавља се на основу следећих закона, 

правилника и прописа:  

 

         Закона о култури ("Сл. гласник РС", бр.72/09, 13/16 и 30/16-испр.), Закона о 

библиотечко-информационој делатности ("Сл. Гласник РС", бр. 52/11), Правилника о 

националним стандардима за обављање библиотечке делатности ("Сл. Гласник РС", бр. 

39/13), Посебног колективног уговора за установе културе чији је оснивач Република 

Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. Гласник РС", бр. 

106/18), Закона о делатностима од општег интереса у области културе ( "Сл. гласник РС", 

бр.49/92),  Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 42/91; 71/94; 79/05-др. закон, 

81/05-испр. др. закона, 83/05-испр. др. закона и 83/14-др. закон), Уредба о коефицијентима 

за обрачун и исплату запослених у јавним службама (" Сл.гласник РС", бр. 44/01, 15/02-др. 

пропис, 30/02, 32/02-исправка, 69/02, 78/02, 61/03, 121/03, 130/03, 67/04, 120/04, 05/05, 

26/05, 81/05, 105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/06, 82/06, 106/06, 10/07, 40/07, 60/07, 91/07, 

106/07, 7/08, 9/08, 24/08, 26/08, 31/08, 44/08, 54/08, 108/08, 113/08, 79/09, 25/10, 91/10, 

20/11, 65/11, 100/11 и 11/12, 124/12, 8/13, 4/14, 58/14, 113/17- др. закон), Закона о буџету 

Републике Србије за 2019. годину („Сл. Гласник РС“ бр. 95/18, 72/19), Одлуке о буџету 

локалне самоуправе за 2019. годину. 

 

 

mailto:bibliotekavg@mts.rs
mailto:direktor@bibliotekavg.com
http://www.bibliotekavg.com/
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III 

 

ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ 

 

 

     Програм рада Народне библиотеке Вук Караџић у Великом Градишту за 2019. годину 

заснивао се на обавезама извршавања функција утврђених законом и потребама 

корисника, али је одређен и простором у који је смештена Библиотека, као и 

финансијским условима. У складу са тим, а по предвиђеном програму, Библиотека је 

пословала у периоду од 1. 1. 2019. до 31. 12. 2019. по плану и програму, са мањим 

одступањима у зависности од непредвиђених потреба и околности на које се наилазило 

током године.  

 

  Делатност Народне библиотеке Вук Караџић је обављање библиотечко-информационе 

делатности и обухвата: пружање услуга корисницима, омогућавање приступа 

библиотечко-информационој грађи и давање упутстава за њено коришћење, вођење 

статистике и документације о библиотечко-информационој грађи и корисницима, израду 

билтена, каталога и других информационих извора, омогућавање позајмице библиотечко-

информационе грађе, израду, набавку, стручну обраду, чување и заштиту библиотечко-

информационе грађе, учешће у заједничкој бази података, културно-образовне програме, 

издавачку делатност, сарадњу са осталим установама културе и образовања како на нивоу 

локалне заједнице, тако и на регионалном и републичком нивоу. 

Народна библиотека Вук Караџић на различите начине подстиче коришћење библиотечко-

информационе грађе и задовољава потребе корисника свих категорија. Поред основног 

фонда који садржи разноврсну библиотечко-информациону грађу из области 

белетристике, филозофије, религије, историје, социологије, теорије књижевности, 

историје уметности, психологије итд. Библиотека обавља делатност прекоПозајмног 

одељења за одрасле са читаоницом, Дечјег одељења за најмлађе кориснике и Стручног 

одељења са електронском читаоницом.Улазни хол представља галеријски простор у којем 

се налази стална поставка скулптура и цртежа Милана Бесарабића која је доступна и у 

дигиталној формипутем сајтаwww.milanbesarabic.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IV 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ( 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019.) 
 

 

Стално стручно усавршавање у области билиотечко-информационе делатности законска је 

обавеза, те се и током 2019. године наставило са присуством акредитованим семинарима 

како би сви запослени библиотечки радници остварили законом прописани број часова 

стручног усавршавања. Избор стручних семинара вршен је на основу реалних потреба и 

иновативних и актуелних темакако би се нова знања имплементирала у свакодневни рад 

библиотечких радника.  

Почетком године, Милена Димитријевић и Данијела Стевић су обновиле чланарину у 

Библиотекарском друштву Србије и тиме оствариле лакши, једноставнији и бесплатан 

приступ информацијама и програмима који се тичу стручног усавршавања и унапређења 

библиотечко-информационе делатности. 

       Почетком године ишло се на уобичајене консултације у Народну библиотеку Србије и 

Народну библиотеку Илија М. Петровић у Пожаревцу (матичну библиотеку). 

Захваљујући доброј сарадњи са Савезом Срба у Румунији, представник овог удружења и 

директорка библиотеке имали су прилике да министру културе представе план сарадње и 

будуће активности које би унапредиле обострану културну делатност на састанку који је 

одржан у Министарству културе и информисања РС.  

        Директорка библиотеке је присуствовала Скупштини Библиотекарског друштва 

Србије као делегат подружнице, која је одржана у фебруару у Народној библиотеци 

Србије. 

       У мају је одржан састанак подружнице у матичној, пожаревачкој библиотеци на којем 

су изабрани нови делегати.  

       Крајем маја одржано је предавање за представнике установа културе у згради Народне 

скупштине у Београду под називом Закон о заштити података о личностикојем је 

присуствовала директорка Библиотеке.  

 Књижничари, Сања Костић и Данијела Стевић, узеле су учешће у семинару Медији и 

комуникација који је одржан у Средњој школи Милоје Васић у сарадњи са Издавачком 

кућом Клио из Београда.  

       У библиотеци је одржан акредитовани стручни семинар Народне библиотеке Србије 

за све запослене под називом Иновације у библиотекарству- Какву библиотеку желимо?, 

ауторке Бебе Станковић, који је наставак прошлогодишњег семинара који је, такође, 

одржан у нашој библиотеци. На тај начин, сви запослени су остварили обавезни број сати 

стручног усавршавања. У новембру, четири радника (Милена Димитријевић, Наташа 

Алексић, Катарина Милојковић и Данијела Стевић) присуствовале су акредитованом 

семинару у Народној библиотеци Србије под називом Буди промена коју желиш да видиш 

у библио свету.  

          Директорка је у новембру присуствовала предавању у општини ВГ у организацији 

Агенције за борбу против корупције.  

          Крајем новембра, библиотекар Наташа Алексић присуствоала је радионици у 

Народној библиотеци Србије под називом Ревизија и отпис библиотечко-информационе 

грађе и извора. 
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Књижничари Данијела Стевић и Маријола Момчиловић присуствовале су стручном 

предавању у Народној библиотеци Илија М. Петровић у Пожаревцу под називом Набавка 

библиотечке грађе и извора у библиотекама. 

У децембру, директорка библиотеке је присуствовала конференцији Министарства 

културе и информисања РС под називом Смернице за успостављање ефикасног 

дигиталног наступа и представљања установа културе у Србији. 

 

          По први пут, Библиотека је имала представника и излагача на домаћим стручним 

конференцијама.  

Народна библиотека Стефан Првовенчани Краљево, уз подршку Министарства културе и 

информисања РС, била је организатор дводневног стручног скупа са међународним 

учешћем под називом Међународна сарадња библиотека. Милена Димитријевић, 

директорка библиотеке, представила је свој рад под називом Улога библиотека у 

пројектима међународне сарадње као основа за развој културног туризмапредставивши 

потенцијале и активности наше библиотеке, али и општине Велико Градиште.  

         У децембру, на годишњој конференцији Библиотекарског друштва Србије која је, 

такође, угостила и међународне излагаче, на тему Мале библиотеке у дијалогу за велике 

промене, директорка библиотеке представила је рад под називом Иновативне услуге за 

нове кориснике малих библиотека са циљем да стручној јавности укаже на значај малих 

јавних библиотека и њихов разноврсан спектар активности.  

 

          Током 2019. године дошло је до стицања виших стручних звања. Сања Милић 

положила је додатак стручног испита и стекла звање- дипломирани библиотекар. Наташа 

Алексић завршила је академске студије и тиме стекла услов да крајем 2020. полаже 

додатак испита за стицање звања дипломирани библиотекар. 

      Милени Димитријевић, дипломираном библиотекару од 2013. године, Републичка 

комисија за доделу виших стручних звања у библиотечко-информационој делатности 

доделила је звање виши дипломирани библиотекар након разматрања Мишљења Матичне 

комисије и приложене документације о испуњавању услова предвиђених Правилником о 

ближим условима за стицање виших стручних звања у библиотечко-информационој 

делатности.  

Стицањем виших звања структура библиотечког кадра је знатно побољшана у односу на 

претходне године и то: 1 виши дипл. библиотекар, 3 дипл. библиотекара, 2 самостална 

књижнича, 2 књижничара.  

        На крају године, Општина Велико Градиште доделила је награде најбољим 

радницима јавних установа у 2019. години и на предлог установе, награду је добила 

књижничар Данијела Стевић, запослена у Библиотеци од 2003. године. 

 

 

У циљу унапређења и информисаности о актуелним темама, као и размене примера добре 

праксе, Библиотека наставља сарадњу са различитим институцијама културе, пре свега са 

Матичном библиотеком Илија М. Петровић из Пожаревца и Народном библиотеком 

Србије, али и са другим библиотекама, музејима, галеријама, удружењима, као што су 

Библиотека града Београда, Библиотека Центар за културу Кладово, Народна библиотека 

Србољуб Митић Мало Црниће, Народна библиотека Вељко Дугошевић Голубац, Вукова 
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задужбина, Француски институт, Савез Срба у Румунији, Песнички клуб Мајдан из 

Костолца итд.  

Током 2019. године, остварили смо сарадњу и са Удружењем Великоградиштанска 

гитаријада, Србијом великог срца, Домом културе Студентски град из Београда, 

Удружењем Collegium SPQR итд.  

 

 

У оквиру сарадње са другим библиотекама подразумева се и међубиблиотечка позајмица 

коју наша библиотека већ годинама успешно реализује у оба смера.  

Поред сарадње са другим библиотекама и институцијама културе на регионалном и 

националном плану, Народна библиотека Вук Караџић се може похвалити веома 

успешном сарадњом са институцијама културе и образовања у локалној заједници што 

засигурно повољно утиче на квалитет културних и едукативних садржаја које Библиотека 

нуди својим корисницима. Заједничким напорима и ресурсима, континуирано се ради на 

осмишљавању и реализацији квалитетних програма који имају за циљ да унапреде и 

обогате културни и друштвени живот заједнице.  

Директорка библиотеке, укључена је у радну групу Општинске управе, формирану за 

праћење и извештавање програма, програмских активности и пројеката у функцији 

менаџера за програме у култури, па је током 2019. године присуствовала и активно 

учествовала у низу састанака и радионица које су имале за циљ повећање 

транспарентности и извештања о реализацији буџета јавних установа.  

 

       Као и до сада, Библиотека је и ове године наставила сарадњу са познатим издавачким 

кућама и на тај начин актуелне наслове учинила доступним својим корисницима. То чини 

обнављајући своје фондове, али и организујући продајне изложбе у својим просторијама, 

нудећи најновија издања по сниженим ценама. Током године, у Библиотеци су могли да се 

набаве најновији наслови издавачке куће Лагуна. Поред доступности публикација, 

сарадња са ИП Клио допринела је квалитетнијим програмским активностима и 

прмоцијама књига.  

 

  У 2019. години је коначно је успешно спроведена и реализована санација и 

реконструкција фасаде на згради Библиотеке, којом је сачувана и истакнута једна од 

најлепших старих зграда у граду.  

        У претходној години, израђено је шест нових полица за дечје одељење и набављено је 

5 лејзибегова за најмлађе кориснике. Купљен је пројектор и платно за одржавање 

различитих врста пројекција и презентацијаи десет столица за одржавање програма.  

 

Током године књиге су се набављале највише откупом и куповином, као и поклонима. 

Током маја и јуна је стигао годишњи Откуп Министарства културе и информисања 

Републике Србије, што је, такође, један од значајнијих начина набавке књига. У 2019. 

години укупно је електронски обрађено 1159 публикација, од којих је путем Откупа 

Министарства набављено373, куповином 628 и поклонима 194, као и три сопствена 

издања. Крајем године, песник Раша Перић је поклонио 211 књига, а Одељење за размену 

публикација НБС још 133 књиге које ће бити електронски обрађене током 2020. године.  
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КУЛТУРНИ И ЕДУКАТИВНИПРОГРАМИ 

 

 

Почетак године традиционално је обележен тзв. Светосавском чајанком којом 

сеобележава Дан библиотеке, односно Дан оснивања Првог градиштанског читалишта. С 

обзиром да је свечаност на самом почетку предстојеће године, ту прилику Библиотека 

користи како би резимирала и представила резултате свога рада током претходне године, 

али и како би се захвалила свима онима који на различите начине учествују у раду 

Библиотеке. Традиционално награђивање најактивнијих читаоца, и то у категоријама деца, 

нижи и виши разреди основне школе, средња школа, студенти, одрасли и пензионери, 

обогаћено је и доделом захвалница дародавцима књига,сарадницима и спонзорима који су 

на различите начине помоглиреализацију програма на пољу образовања и 

културе.Додељене су и две јубиларне награде- Милени Димитријевић за 10 година и Сањи 

Костић за 30 година стажа.Као и претходних година,ова свечаност је обогаћена и 

уметничким музичким програмом.  

У оквиру обележавања овог празника, израђен је и пано приказ  о Светом Сави, као и 

дечји квиз који се већ неколико година традиционално одржава у Библиотеци, у 

организацији Дечјег одељења. 

       Почетком године на Дечјем и на Одељењу за одрасле приређена је изложба нових 

књига и продајна изложба ИП Лагуна. 

 

      Током фебруара, захваљујући сарадњи са ИК Клио, у библиотеци је одржана 

промоција књиге грчког писца Димитриса Сотакиса Прича о супермаркету. Поред 

директора Клиа, књижевне критичарке Сање Милић, о књизи је говорио и сам аутор. 

Наша библиотека и град били су један од 5 градова које је овај савремени грчки писац 

посетио на пропутовању кроз Србију. Промоцији су присуствовали средњошколци, који 

су, припремљени за овај догађај, разговарали са аутором и учинили промоцију изузетно 

квалитетном и динамичном. Израђен је и пано приказ који је представио богату и 

квалитетну продукцију ИК Клио.  

      Обележен је Међународни дан матерњег језика у сарадњи са библиотечком секцијом 

Средње школе, па су на Стручном одељењу изложене публикације из области српског 

језика и лингвистике.  

      Национални дан књиге обележен је књижевним дружењем са двојицом интересантних 

аутора: писцем фантастике Милошем Петровићем и писцем и лидером рок бенда 

Ортодокс Келтс, Александром Петровићем, који су представили заједничку књигу 

Уснули змајеви.   

    Током фебруара, велики број ученика користило је услуге библиотеке и електронске 

читаонице за одабир литературе и припрему за израду матурских радова из различитих 

области (уметност, историја, математика, географија, српски језик). 

 

Почетком марта отпочео је курс калиграфије који је трајао до половине маја. Школу је 

водио професор разредне наставе и аутор уџбеника за лепо писање, Срђан Омерковић, а 

похађалису је ученици основне школе од трећег до шестог разреда. 

  Израђена су два осмомартовска пано приказа: Жорж Санд и Маргарет Дирас и у 

Одељењу за одрасле су изложени наслови ових ауторки. У сарадњи са библиотчком 
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секцијом СШ израђени су флајери са најлепшим цитатима о женамакоје су ученици 

делили по школи и граду.  

        У оквиру Дечјег одељења израђена су два пано приказа о познатим и успешним 

дамама из света књижевности и других делатности, а одржане су и две креативне 

осмомартовске радионице које су завршене изложбом радова.  

          Представници библиотеке били су део жирија на школском и општинском 

такмичењу рецитатора у Основној школи и Културном центру.  

           Као и претходних година, у сарадњи са Француским институтом у Библиотеци је 

обележен Месец франкофоније. Приказан је циклус филмова Комедијеу просторијама 

Библиотеке и Средње школе. Одржана је и креативно-едукативна радионица са 

професорком француског језика Светланом Обрадовић под називом Француске анимације 

и изложба радова са радионице.  

      Обележен је и Светски дан поезије пано приказима и изложбама књига два велика 

песника- Пушкина и Волта Витмана.  

      Поводом Светског дана воде, проф. географије Данијела Парезановић одржала је 

радионицу на тему Воде на планети земљи, посебно се осврнувши на Агенду УН 2030. 

Радови су били изложени у Дечјем одељењу.  

      Током марта, библиотеку су посетила и деца са потешкоћама у развоју у пратњи својих 

наставника и васпитача.  

 

       Почетком априла традиционално је обележен Светски дан књиге за децуи то 

различитим радионицама: израда букмаркера са нижим разредима основне школе и 

ускршња радионица коју је водио вероучитељ, Ненад Стојадиновић,радионица на тему Ми 

желимо да читамокоју је водила наставница српског језика и књижевности, Сузана 

Миленковић. 

     Библиотеку су тих дана посетили ученици Основне школе Вук Караџић из Мајиловца и 

предшколци из Царевца.  

Светски дан књиге и ауторских права, обележен је бесплатним уписом, у улози 

библиотрекара нашли су се чланови библиотечке секције Средње школе из Великог 

Градишта. Израђени су пано прикази- Шекспир и Сервантес. Тим поводом гост 

Библиотеке био је Александар Гаталица који је представио свој најновији роман Последњи 

аргонаут. Израђен је пано приказ који је подсетио на богати књижевни опус овог аутора.  

       Крајем месеца представљен је и зборник Нова реалност из сопствене собе који је 

Библиотека објавила у оквиру пројекта Књижевно стваралаштво Милице Јанковић, као и 

пројекат Књиженство који нам је био најзначајнији партнер на поменутом пројекту. У 

представљању су учествовале професорка Филолошког факултета у Београду др Биљана 

Дојчиновић, професорка Филолошког факултета у Познању (Пољска) др Магдалена Кох и 

директорка Библиотеке. Представљање завичајне ауторке Милице Јанковић употпуњено је 

и пано приказом њеног живота и рада. Након промоције у нашој, зборник је представљен 

и у пожаревачкој библиотеци.  

 

Tоком маја привођен је крају курс калиграфије и одржане су две изложбе књига на Дечјем 

одељењу.  
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Девету годину за редом, Библиотека је узела учешће у манифестацији Ноћ музеја. Нa 

Дечјем одељењу приређена је радионицаи изложба књига на тему Слобода, као и концерт 

Музичке школе Стеван Мокрањац. Израђен је пано приказ о Милошу Црњанском 

поводом 90 година од објављивања романа Сеобе.Најзначајнији део програма 

представљале су 3Д анимације јунака античке римске историје и митологије које су 

посетиоци могли да виде активирајући апликацију на телефону, али и да направе 

фотографије са њима. Ова изложба, под називом Антички Рим- проширена реалност 

реализована је у сарадњи са Удружењем грађана Collegium SPQR које се бави 

проучавањем античког Рима и представљањем римске културе и цивилизације уз помоћ 

савремених технологија. Изложба је изазвала изузетну пажњу публике свих генерација и 

ово је била једна од најпосећенијих Ноћи музеја које је Библиотека организовала. Тог дана 

Библиотеку је туристички посетила група пензионерки из Београда.  

       Библиотека је обележила славу, 24. маја, Св. Ћирила и Методија.  

 Крајем маја одржана је Читалачка олимпијада у сарадњи са Друштвом учитеља општина 

Велико Градиште и Голубац за ученике трећег и четвртог разреда. 

 

Током јуна завршен је крус и одржана изложба калиграфских радова, након тромесечног 

курса калиграфије.  

    У јунусе приступило набавци и обради нових књига набављених Откупом 

Министарства културе и информисања РС и припремљене су две изложбе 

новонабављених књига.  

Почело се са припремама манифестације Рамски сутони. Послата су позивна писма 

библиотекама, књижевним клубовима и појединцима и радило се на припреми зборника. 

    Током овог месеца, у сарадњи са Средњом школом Милоје Васић и Издавачком кућом 

Клио радило се на одабиру и набавци књига за пројектну наставу из области медија и 

комуникације. Промоција Клиових издања и то две интересантне публикације о 

знаменитим женама под називом Пеги Гугенхајм и Бекства Лиде Барове одржана је у 

Библиотеци, а о књигама су говорили Зоран Хамовић, књижевница Сања Домазет и 

социолог ДалиборПетровић. 

 

     Пружена је помоћ Културном центру око припремеЦаревчевих дана, директорка 

библиотеке била је укључена у све фазе организације фестивала као члан Уметничког 

савета. У оквиру јубиларног фестивала, у Библиотеци су традиционално одржани 

сегменти Тачно у подне на којем је промовисана овогодишња Царевчева лира и последњег 

дана одржан је округли сто под називом Првих 25 година. 

       У првој половини јула интензивно се радило на обради књига набављених Откупом и 

направљене су изложбе нових књига и на Дечјем и на Одељењу за одрасле.  

     У јулу се наставило са припремама за Рамске сутоне. Уметнички савет вршио је 

одабир песама, док су се песници пријављивали по позиву. Интензивно се радило на 

припреми зборника који обухвата четири одржане манифестације како би публикација 

била одштампана и представљена на самој манифестацији.  

      По први пут, Библиотека је постала део Великоградиштанске гитаријаде која се по 

четврти пут одржала почетком августа. Наиме, захваљујући великом напору организатора 

Гитаријаде, али и бројних суграђана, прикупљена је обимна архивска фото грађа о 

великоградиштанској рок култури од шестдесетих година прошлог века до данас. У 
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Библиотеци је изложено око 200 фотографија, што је изазвало велико интересовање 

суграђана који су посећивали изложбу и у месецима након Гитаријаде. Поред тога, уочи 

дводневног музичког програма, одржана је Недеља рока у Библиотеци. Прве вечери гост 

Библиотеке је био чувени рок критичар Петар Јањатовић који је представио три 

публикације: Ex YU Rock енциклопедију чији је аутор, Живот са Иди(ј)отима аутора 

Ненада Марјановића и Изгужване мисли Бранка Голубовића. Следеће три вечери биле су 

посвећене промоцијама бендова и то: пожаревачки бенд Диверт представио је свој ЕП 

Метафизикалија и спот за песму Све је ок и уживо свирао у Библиотеци, треће вечери се 

представио пожаревачки бенд Чврге и београдски бенд Миша Машина и маштракала, а 

последње вечери голубачки бенд Николас Болеславски промовисао је своју песму. 

Библиотека је овим догађајима допринела и изложбом књига о рок музици и извођачима, 

тако да смо добили, поред посетилаца програмима и изложби и нове читаоце и кориснике 

библиотечких услуга.  

      У првој половини августа, захваљујући доброј сарадњи са Клубом љубитеља књиге 

Мајдан из Костолца, у Библиотеци је одржано међународно песничко вече на којем су се 

поред домаћих аутора представили и песници из Румуније, Италије, Албаније и Туниса и 

то на различитим језицима: енглеском, арапском, италијанском, албанском, а представљен 

је и двојезичан зборник песама (енглеско-арапски) у којем је преведена поезија и домаћих 

аутора из нашег региона.  

       Десети јубиларни Рамски сутони одржани су 17. августа 2019. и то на платоу испред 

обновљене Рамске тврђаве.У амбијенту обновљене средњовековне Рамске тврђаве, 

представило нам се двадесетак песника Браничевског и Подунавског округа, али и 

песници из Сремске Каменице, Кладова и суседне Румуније. 

     Песнике и госте је поздравила г-ђа Ајше Узер, заменик амбасадора Републике Турске. 

Mанифестацију је отворио Слађан Марковић, заменик председника општине, а потом се 

обратила и Милена Димитријевић, директорка Народне библиотеке. 

     Овогодишњи беседник био је истакнути песник и уредник многих књижевних листова, 

Мирослав Максимовић. Специјални гости билису Светлана Радловић Дингес, књижевница 

која живи и ствара на релацији Индија-Француска, иначе родом Градиштанка, дечји 

песник из Смедерева, Мошо Одаловић и представник Срба у Румунији, Предраг 

Деспотовић. У музичком делу програма представио се ансамбл Вис антика костимима, 

инструментима и нотама европске средњовековне музике. Захваљујући подршци 

Министарства културе и информисања РС, Библиотека је након четири године паузе 

објавила зборник песама који је обухватио период одржавања манифестације од 2016 до 

2019. године.  

 

Током септембра интензивно се радило на завршетку спортске монографије о 

фудбалском клубу ВГСК поводом 95 година од оснивања клуба. Током године у 

Библиотеци су се сваке недеље одржавали састанци, прикупљала, сређивала и припремала 

архивска грађа и бележили разговори са бројним спортским радницима и сведоцима дуге 

историје градиштанског фудбалског клуба.  
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            Захваљујући сарадњи са Удружењем књижевника Србије, а у оквиру 56. 

Међународних сусрета песника, крајем септембра, у нашој Библиотеци, по други пут је 

одржано поетско вече на којем су се поред песника из Србије, представили и песници из 

Словеније, Турске и Русије.  

Одржано је и неколико ликовних радионица за децу са инвалидитетом у сарадњи са 

Хуманитарном организацијом за регионалну подршку особама са потешкоћама у развоју 

Србија великог срца.  

 

     Октобар је месец посвећен деци, па је тако у библиотеци, у оквиру Дечје недеље,    

организовано низ разноврсних програма. Поред уобичајених изложби дечјих књига, 

одржане су три културно-едукативне радионице. Традиционални пријем првака, поред 

бесплатног уписа, уприличен је и дружењем са познатим писцем Урошем Петровићем, 

који је тог дана одржао три програма за разноврсну публику: за прваке, за децу са 

потешкоћама у развоју и за одрасле. Током недеље уприличен је и пријем и бесплатан 

упис и за предшколце, а Библиотеку су посетили и бројни основци како из В. Градишта, 

тако и из подручних школа и одељења.  

       У оквиру обележавања деведесетпетогодишњице фудбалског клуба ВГСК у 

организацији Спортског савеза, одржана је промоција монографије Романтика на Дунаву, 

аутора Драгана Живановића из Пожаревца и Жарка Живановића из Великог Градишта.  

     Библиотека се придружила акцији Дај педалу раку у оквиру обележавања Месеца борбе 

против рака дојке коју су организовали Спортски центар и Дом здравља из Великог 

Градишта.  

       Са циљем да се успостави сарадња са уметничком групом Луцидо и Јавном 

библиотеком Луковац из Босне и Херцеговине, у Библиотеци је одржана промоција књиге 

Динке Реџић Упознајте себе и живот ће вам бити лепши о којој је говорила, поред 

ауторке, Љубимка Блажевић, професорка српског језика и књижевности. 

      Последње недеље октобра, традиционално је посећен Међународни сајам књига у 

Београду, који окупља бројне излагаче из земље и иностранства, али и књижевну и 

библиотечку јавност организујући низ програма, трибина и предавања.  

      У октобру је и на Одељењу за одрасле приређено неколико изложби књига, као и 

изложба књига добитника НИН-ове награде и неколико радионица за децу са 

потешкоћама у развоју на Дечјем одељењу.  

 

      Почетком новембра, општина Велико Градиште представила је своју туристичку 

понуди у трочасовној емисији на Хепи телевизији. Међу осталим представницима 

општине, директорка Библиотеке је учествовала у програму представивши рад установе.  

      Библиотека је по други пут, у оквиру Дана српске културе у Темишварукоји се 

одржавају у новембру, представила своју издавачку делатност на дводневном Мини 

салону књига, међу значајним издавачким и медијским кућама попут Матице Српске, 

Агоре, Удружења Адлигат, РТС-а, Друштво књижевника Војводине итд.  

Захваљујући сарадњи са нашим Културним центром, успостављена је сарадња са Домом 

културе Студентски град и као вид ове сарадње у Библиотеци је одржана промоција 

књиге др Драгана Стојановића (професор емеритус Филолошког факултета у Београду), 

збирке приповедака под називом Ћерка шпанског борца за коју је прошле године добио 

Андрићеву награду. О књизи су, поред аутора, говорили проф. др Александар Јовановић 

са Учитељског факултета, Тамара Митровић, уредница књижевних програма ДКСГ и 
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директорка Библиотеке. Ова промоција је одржана у новембру, а наставак сарадње 

резултирао је промоцијом књиге Мухарема Баздуља Поп књижевност која је одржана у 

сарадњи ДКСГ, Библиотеке и Средње школе крајем децембра. Сусрет са писцем је одржан 

у школи, за средњошколце, а о књизи је уз аутора говорио и професор Ненад Михајловић 

Гоја.  

      Хуманитарна организација Србија великог срца у Библиотеци је одржала продајну 

хуманитарну изложбу ликовних радова деце са инвалидитетом и тешкоћама у развоју. Том 

приликом, председница удружења, Јелена Марковић, доделила је признања појединцима и 

институцијама који су на различите начине помагали рад организације и дефинисала 

будуће активности, истичући Библиотеку као значајно место инклузије и важног партнера 

у раду са децом, члановима организације.  

Крајем године, претплатили смо се на часопис Детињство посвећен дечјој књижевности 

који је у читаоници, уз осталу периодику, доступан корисницима. Библиотечка секција 

Средње школе Милоје Васић одржала је конструктивни састанак са запосленима у 

Библиотеци на којем су дефинисане будуће заједничке активности и програми.  

       Крај године обележен је и бесплатним уписом у оквиру акције Ноћ књигеи акцијом 

Књига на даркојом су библиотекари поклонили књиге подручном одељењу Основне 

школе у Тополовнику.  
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ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 

 
Народна библиотека Вук Караџић Велико Градиште континуирано ради и на издавачкој 

продукцији која у великој мери зависи како од финансијских средстава, тако и од 

квалитета понуде.  

 

У 2019. години објављене су три публикације: 

 

1) Рамски сутони 2016-2019, зборник песама које су представљене на манифестацији 

Рамски сутони у претходне три године, закључно са текућом. Уредник зборника и 

писац предговора је Милена Димитријевић, а поред песама у зборнику су 

објављене и беседе свих аутора који су отварали манифестацију у последње четири 

године. Штампање публикације финансирало је Министарство културе и 

информисања РС у оквиру годишњег конкурса које расписује Министарство за 

пројекте из области савременог стваралаштва.  

 

2) Романтика на Дунаву, аутора Драгана Живановића и Жарка Живановића је 

монографија о градиштанском фудбалском клубу поводом обележавања 

деведесетпетогодишњице ФК ВГСК. 

 

3) Живот иза огледала, збирка песама завичајног аутора Драгоша Павића. 
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КОРИШЋЕЊЕ БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ И УСЛУГА БИБЛИОТЕКЕ 

 

 

Уписани и активни чланови:  

 

 

Одељење за одрасле: 792 

Дечје одељење:        631                                                             Укупно: 1423 

 

 

 

Број корисника књига: 

 

Одељење за одрасле: 3994 

Дечје одељење: 2351    Укупно: 6345 

 

 

 

Број коришћених књига и периодике:Укупно: 10 607 

 

 

Број коришћења е-читаонице:                Укупно: 209 

 

 

Број посетилаца на културним програмима:          Укупно: 1800 
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V 

 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД ОД 1. 1. 2019. ДО 31. 12. 2019. ГОДИНЕ 

 

ПОСЕБНИ ДЕО(са образложењем) 

 

- Плате, додаци и накнаде запослених као и социјални доприноси на терет 

послодавца: 

Цене рада за делатности у ванпривреди и одговарајуће коефицијенте за одређене врсте 

послова одређује својим одлукама Влада Републике Србије, исказана на основу цене рада 

са припадајућим коефицијентимаза 2019. годину. Све то прате социјални доприноси на 

терет послодавца, и у оквиру конта 411 и 412 за 2019.годинупотрошено је 6.668235,00 

динара.  

У оквиру конта 413- новогодишњи поклони за децу, утрошено је 42 000.00 динара. 

      У оквиру конта 414- социјална давања запосленима, потрошено је 356 000,00 динара.   

У оквиру конта 415 - месечни превоз, маркице користе 3 радника, и то 2 радника на 

релацији Велико Градиште – Кумане и 1 радник на релацији Велико Градиште – Царевац. 

Укупно је утрошено  171 738,00 динара. 

У оквиру конта 416- јубиларне награде потрошено је 313 786,00 за исплату јубиларних 

награда за два радника- за десет и за тридесет година стажа.  

 

Извршење за текуће издатке у 2019. години 

 

- Стални трошкови остварени у 2019. години, на конту 421  износе 723 841,00 динара 

и то по следећим контима: 

4211- платни промет-15 458,00; 

4212 - струја и огревно дрво (пелет)- 485 387,00 

4213- комуналне услуге-24 019,00 

4214 – услуге комуникације – 115180,00 

4215- осигурање објеката и запослених-83 797.00 

 

- Конто 422 обухвата редовне дневнице и трошкове пута у земљи на сајмове, стручне 

скупове и остале културно- образовне програме. Укупно утрошена средства на овој 

позицији износе 38409,00 динара. 

 

- Конто 423 – Услуге по уговору, укупно 1 455 638,00, у које спадају следеће услуге: 

4232- услуге одржавања рачунара, сајта, софтвера –28 800,00;  

4233-услуге образовања и усавршавања запослених-13 200,00 

4234- услуге информисања –836 580,00 

4235- стручне услуге –368 700,00 

4237 – репрезентација-34 740,00 

4239- остале опште услуге –173 618,00 
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- У оквиру конта 424 специјализоване услуге – утрошено је  257 040,00 динара, у 

оквиру којег се налазе 424221- услуге културе и 424911- остале специјализоване 

услуге. Утрошена средства се односе на реализацију књижевних вечери, Рамских 

сутона, Јубилеја, трибина, дечјих радионица, штампање плаката, каталога, 

позивница и сл. као и одржавање аларма, обезбеђење зграде и др. специјализоване 

услуге.  

 

- У оквируконта 425 -услуге текућих поправки и одржавањаобјекта– потрошено  52 

084,00 динара. Та средства су искоришћена за поправке и услуге одржавања 

опреме, котларнице и осталих просторија у згради библиотеке и то за уређивање и 

преграђивање тоалета.  

 

- У оквиру конта 426- набавка материјала – административног, ХТЗ опреме, 

материјала за образовање, саобраћаја, материјала за хигијену и посебне намене;  

потрошено је 200 820,00 динара и то : 

- 4261-канцеларијски материјал-39 276,00 динара 

- 4264-бензин- 21770,00; 

-4268 –хемијска средства за хигијену и храна и пиће за манифестације-83 022,00 

- 4269 - остали материјал за посебне намене-56 752,00 

 

- У оквиру конта 465- остале дотације и трансфери потрошено је 471 309, 00 динара 

 

- На конту 511- капитално одржавање зграда и грађевинских објеката потрошено је 2 

474 161,00 динара. Ова средства утрошена су за радове на санацији фасаде на 

згради библиотеке  и за услуге стручног надзора над овим радовима.  

 

- На конту 512- машине и опрема, потрошено је укупно 108 100,00 динара на 

куповину десет столица за културне програме и за пројектор и платно за 

презентације.  код штампача, лап топа, стилица и полица 

      

-  Конто 515-нематеријална имовина, подразумева књиге у Библиотеци које су      основно 

средство за рад. У току 2019. године, за куповину књига, укупно је потрошено 453 794,00 

динара.  

 

Укупно утрошена средства за 2019. годину износе 13 786 955,00 динара. 

 

  

Директор, 

          

 Милена Димитријевић 

 

 


