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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ
„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ У ЧАЧКУ У 2015. ГОДИНИ

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ (у даљем тексту Библиотека) је
јавна установа културе са најдужом традицијом у Чачку и Моравичком округу. Као јавна и
матична библиотека Округа по Закону о библиотечко-информационој делатности
припадају јој посебна овлашћења за одржавање библиотечко-информационе мреже,
унапређење културе читања, даљи развој струке и задовољавање културних и
информационих потреба грађана из домена библиотечко-информационе делатности. Са
прошлошћу која укључује скоро 170 година од оснивања првог читалишта у Чачку и 70
година континуираног рада од оснивања данашње библиотеке у граду након Другог
светског рата (у фебруару 1946), 52 организоована „Дисова пролећа“, другим програмима
и услугама за кориснике у граду, селу и на интернету, Библиотека у Чачку заузима
истакнуто место на културној мапи Србије.
У 2015. години Библиотека је наставила развој својих услуга и програмских
активности, испуњавајући план рада за ту годину у условима који су далеко од
оптималних. На првом месту остаје проблем простора Библиотеке, који је према подацима
Народне библиотеке Србије најмањи међу седиштима округа у Србији (седам метара
квадратних на 1.000 становника у Чачку, наспрам 38 у Сомбору). Такође је остао смањен
број извршилаца у односу на потребе и стандарде за општину наше величине (27, према
Стандарду за јавне библиотеке требало би да их је 48), са најавама даљих резова крајем
2015. године када су у питању запослени. Библиотека је једна од ретких, ако не и једина,
установа културе у Чачку која није обновила возни парк последњих година (томе су се
испречиле финансијска криза, поплаве и други проблеми), мада је и постојеће возило
домаће производње 2005. године купљено преко пројекта средствима Републике, чиме је
показан завидан ниво домаћинског и одговорног пословања. Такође се неке од редовних
активности финансирају из пројеката код Министарства културе и информисања више од
једне деценије (део трошкова манифестације „Дисово пролеће“ или цео износ трошкова
објављивања стручног часописа „Глас библиотеке), што препознатљиве културне садржаје
наше установе препушта неизвесности пројектног финансирања.
Упркос овим неповољним параметрима пословања Библиотеке, који су утицали на
установу и у 2015. години, прошла година успешно је окончана, уз испуњење свих
планираних стручних и програмских активности, као и кроз даљи развој услуга,
проширење броја корисника и подизање квалитета манифестација које организујемо.
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ФИНАНСИРАЊЕ БИБЛИОТЕКЕ
У 2015. години рад Библиотеке је финансиран из више извора: буџет Града,
сопствени приходи, буџет Министарства културе и информисања (пројекти), донације.
Укупан приход установе у 2015. години био је 31.760.620,58 динара, док је расход
31.773.865,83. Остварен је буџетски дефицит од 13.245,25 динара, који је покривен са
делом вишка прихода и примања из ранијих година.
Структура буџета Библиотеке у 2015. (са упоредним подацима за 2014)
2014
Ред. бр.
Опис
2015
%
1.
Приходи из Града
30.141.662,34 94,9
28.801.000,00
2.
Приходи из Републике
1.218.977,58
3,8
1.876.000,00
3.
Донације
70.000,00
0,2
253.000,00
4.
Остали извори
329.980,66
1,1
757.000,00
УКУПНО: 31.760.620,58
31.755.000,00

%
90,70
5,91
0,7
2,38

Стање средстава на текућем рачуну установе 31. децембра 2015. године износило је
317.129,90 динара.
Из буџета Града за плате запослених исплаћено је у 2015. 17.883.580,00 динара,
доприноси за пензијско и инвалидско осигурање су 2.146.029,60, за здравствено
осигурање 921.004,52 динара, допринос за незапосленост био је 134.127,36 динара.
За енергетске услуге у 2015. години исплаћено је 1.416.155,38 динара, комуналне
услуге 34.631,33 динара, услуге комуникација 325.000,00 динара, осигурања запослених
74.655,00 динара.
За трошкове службених путовања у земљи исплаћено је из буџета Града 141.902,23
динара и 76.917,98 из буџета Републике, док су путовања у иностранство плаћена
24.878,00 динара из градског буџета.
За услуге штампања публикација укупно је у 2015. утрошено 589.658,70 динара, од
чега је 288.818,50 из буџета Града и 279.450,20 из буџета Републике, 19.800,00 из донација
и 1.590,00 из сопствених средстава. Стручне услуге су плаћене 640.103,89 динара
(417.192,65 Град, 222.000,00 Република, 911,24 остали извори).
За набавку књига у 2015. потрошено је из буџета Града 1.468.173,81 динара, док су
Летњи дани културе у 2015. години организовани од стране Библиотеке са укупним
буџетом од 900.000,00 динара.
У 2015. години Библиотека је реализовала пет пројеката преко конкурса
Министарства културе и информисања, за шта је укупно добила 1.218.977,58 динара за
„52. Дисово пролеће“, заштиту и конзервацију старе и ретке књиге, часопис „Глас
библиотеке“ бр. 21, пројекат Дисовизија и рад Матичне службе. Матична служба
Библиотеке добила је додатна средства од Републике за редовно функционисање у износу
од 380.000,00 динара.

ПРОСТОР
Упркос дугогодишњим најавама у вези решавања проблема неадекватног простора
за установу, Библиотека у 2015. години није имала промене када је расположиви простор
у питању. И даље је смештена у 821 м2 простора, у шест одвојених целина: Управна зграда
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у Господар Јовановој улици (159 м2), простор у Дому културе (510 м2) и огранци у
Заблаћу, Мрчајевцима, Прељини и Пријевору (укупно 152 м2). По укупној корисној
површини Библиотека у Чачку је на самом дну матичних библиотека у Србији, са свега 7
м2 на 1.000 становника. Расположиви простор се и даље одржава и унапређује, као што је
увођење трофазне струје у Научном одељењу за потребе бољег грејања тог одељења, али
општа старост, неадекватност столарије и други фактори који најчешће нису у домену
Библиотеке чине простор енергетски неефикасним, неусловним и надасве недовољним за
потребе Општине Чачак. Поменутих 821 метара квадратних чини само 25 посто од
прописа који предвиђа библиотечки „Правилник о националним стандардима“. Град
Чачак и 57 насељених места са 114.809 становника треба да има библиотеку са 3.220 метра
квадратних корисног простора, односно за сам град 2.263 квадрата.
Градска библиотека не испуњава одредбе Правилника о националним стандардима
(Службени гласник РС бр.39/13) по коме свако насељено место са више од 1.000
становника, а у чачанској општини их је 12, треба да има стационарну или покретну
библиотеку, па према извештају о надзору Народне библиотеке Србије обављеном
1.октобра 2014. године библиотечке услуге може да користи 69,98 посто становника, док
за око 35.000 грађана или 30 посто, књига није доступна.
Крајем 2015. године усвојен је буџет за наредну годину, којим је предвиђено у
буџету Града Чачка 52 милиона за прву фазу реконструкције Дома војске у Чачку за
потребе Библиотеке, чиме би се трајно решио проблем простора. Дом војске је одлуком
Скупштине Града купљен 2010. године од Министарства одбране за потребе Библиотеке у
Чачку.

ЗАПОСЛЕНИ
Током 2015. године у Библиотеци је повећан број стално запослених радника са 26
на 27 због примања у стални радни однос инвалидног лица које је до тада било
ангажовано по основу повећаног обима послова на радном месту књиговезац, чиме
практично није дошло до промене броја извршилаца. Од 27 стално запослених 26 је са
пуним радним временом и један запослени је ангажован у Мрчајевцима са 12,5% радног
времена. У Библиотеци је крајем 2015. било ангажовано и двоје запослених на замени
породиља, као и троје радника на одређено време (што је законски максимум за број
радника Библиотеке). Услед препоруке Владе Републике Србије да се укупна маса плата
смањи за три посто у 2016. години Библиотека је у реалној опасности да има смањење
броја извршилаца на одређено време, чиме ће бити угрожене неке услуге и програми.
Стручна структура стално запослених радника Библиотеке повољна је и изнад
просека на нивоу Републике. На стручним пословима ради 17 запослених са високом
стручном спремом и пет са средњом, од којих 21 имају положене стручне испите и
одговарајуће лиценце. Квалификациона структура запослених је повољна и изнад
републичког просека у јавним библиотекама, али је број извршилаца и стручних радника
недовољан. Стандарди налажу да на 6.000 до 8.000 хиљада становника буде запослен
један библиотекар (ВСС) и један књижничар (ССС). Чачанска библиотека у том случају
треба да има 32 библиотечко-информациона радника, а има 22 што представља 62,5% од
стандарда. Ови стандарди су за основну, библиотечко-информациону делатност, али
Библиотека има још доста поверених послова (манифестација „Дисово пролеће“ , Летњи
дани културе, попис и обрада старе и ретке књиге у Моравичком округу и др). Додатни
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проблем је што у 2015. нисмо могли да конкуришемо за јавне радове, као ни и у 2014.
години.

БИБЛИОТЕЧКА ГРАЂА
Укупни библиотечки фонд крајем 2015. године чини: 160.283 књига (155.216 у
2014), 533 наслова часописа и 151 наслов новина (одељење Периодике: 419 наслова
часописа и 20 наслова новина, Завичајно одељење: 114 наслова часописа и 131 наслов
новина).
Приновљено је у 2015. години 5.700 књигa и 303 сликовницe, укупно 6.003
публикација, што је смањење у односу на 2014. када је приновљено 6.538 публикација.
Расподела нових публикација:
Одрасло: 3.037 књига
Научно: 337 књига
Завичајно: 495 књига и 31 сликовница=укупно 526
Дечје: 997 књига и 143 сликовницe = укупно 1.140
Заблаће: 284 књигe и 30 сликовница = укупно 314
Мрчајевци: 217 књига и 43 сликовнице = 260
Прељина: 157 књигa и 27 сликовница = 184
Пријевор: 165 књига и 29 сликовница = 194
Марксистичко: 9 књигa
ПФ (покретни фонд): 2 књигe

КОРИСНИЦИ БИБЛИОТЕЧКИХ УСЛУГА
У 2015. години Библиотека је имала 7.470 активних корисника који су користили
библиотечку грађу и услуге. То је повећање у односу на 2014. годину (6.766) за 704
корисника. У прилогу извештаја налази се детаљан списак броја корисника по одељењима.
Ценовник услуга Библиотеке остао је непромењен, као и цена обнове чланарина у
свим одељењима.
Одељење за одрасле – 600,00 дин. (годишња чланарина)
– средњошколци и студенти – 400,00 дин.
– породична – 800,00 дин. (две чланске карте за одрасле)
– бесплатно чланство за добровољне даваоце крви, лица старија од 65 година,
незапослене и лица са инвалидитетом (уз валидан документ који потврђује неки од
наведених статуса)
– бесплатно чланство за ученике средњих школа који су остварили одличан успех
може се остварити у периоду 1. јул – 31. октобар сваке године (уз доказ о успеху у школи)
Одељење за децу – 300,00 дин. (годишња чланарина)
– породична – 400,00 дин. (две дечије чланарине)
– деца предшколског узраста и прваци остварују право на бесплатно чланство
– бесплатно чланство за ученике основних школа који су остварили одличан успех
може се остварити у периоду 1. јул – 31. октобар сваке године (уз доказ о успеху у школи)
Огранци – 300,00 дин. (годишња чланарина)
– породична – 400,00 дин. (две чланске карте)
– предшколци и прваци имају право на бесплатно чланство
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– бесплатно чланство за ученике основних и средњих школа који су остварили
одличан успех може се остварити у периоду 1. јул – 31. октобар сваке године (уз доказ о
успеху у школи)
Колективна чланарина – 50% од годишње чланарине (група од најмање 10 лица)
Месечна чланарина – 100,00 дин. за одељења у граду

КОРИШЋЕЊЕ КЊИЖНОГ ФОНДА
На коришћење у 2015. години издато је укупно 209.374 књига, сликовница,
часописа и новина, као и некњижне грађе.
Књига и сликовница на коришћење је дато 188.532, часописа и новина 20.621, и 221
примерак некњижне грађе.
Књижном и некњижном грађом услужено je 78.265 корисника, а 1.753 корисника
присуствовало је разним програмима на свим одељењима, као и у школама и вртићима.
Грађу и друге библиотечке услуге користило је укупно 80.018 корисника у 2015. години.
Услуге Интернет клуба користило је преко 5.000 корисника.
Интернет сајтови Библиотеке посећени су 108.899 пута од стране јединствених
корисника.

ДОНАТОРИ
У 2015. години рад Библиотеке помогли су многобројни донатори у новцу,
услугама, логистици или књигама: Чачанска банка, Дунав осигурање, Компанија „ДИС“,
Електроморава, ОШ „Владислав Петковић Дис“ Заблаће, Црквена општина Заблаће,
Академија за пословну економију Чачак, Музичка школа „Др Војислав Вучковић“ Чачак,
Српско књижевно друштво Београд, Савез Срба у Румунији, ТВ Телемарк, ТВ Галаксија
32, „Чачански глас“, „Чачанске новине“, Живко Николић из Београда, установе културе у
Чачку и многи други.

РАД ОДЕЉЕЊА БИБЛИОТЕКЕ
ПОЗАЈМНО ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОДРАСЛЕ ЧИТАОЦЕ
Позајмно одељење најфреквентније је одељење установе и најчешће коришћено од
стране библиотечких корисника у граду, који су старији од 15 година. Ово одељење ради
сваким радним даном у две смене, од 7,30 до 19 часова, као и суботом. У Одељењу је
распоређено четворо радника (по двоје у смени, библиотекар са ВСС и књижничар са
ССС): библиотекари Биљана Раичић и Душица Брковић (од јуна 2015. на породиљском
одсуству, мењали су је Јадранка Матијевић, Марија Радуловић и други запослени према
потребама), виши књижничар Душица Цибралић и књижничар Милица Стовраг. Радници
Одељења у 2015. години остварили су редовно и законски прописано стручно
усавршавање, које је укључивало похађање већег броја стручних семинара:
• Душица Брковић, „Прелазак на Кобис 3/каталогизација, предавач Милорад
Вучковић; Чачак, фебруар 2015.

5

•

•
•
•
•

Милица Стовраг и Душица Цибралић, „Шта после скенирања:дигитализација
библиотечке грађе и коришћење дигиталних колекција“, предавачи Богдан
Трифуновић и Александар Вукајловић; Чачак, септембар 2015.
Биљана Раичић, „Тинејџери, захтевни корисници и библиотеке за нове генерације“,
12. Међународни стручни скуп библиотекара; Лазаревац, септембар 2015.
Биљана Раичић, „Подстицање читања код деце и младих“, предавачи Љиљана
Косијер и Данијела Скоковић; Чачак, октобар 2015.
Милица Стовраг, Душица Цибралић и Биљана Раичић, „Управљање конфликтима у
библиотекама“, предавач Јелена Јовин; Чачак, новембар 2015.
Биљана Раичић, „Кобис3/позајмица“, предавач Емина Чано Томић; Београд,
новембар 2015.

Статистика Позајмног одељења у 2015:
Број уписаних корисника – 3.172
Број издатих публикација – 124.407
Број пружених посебних услуга - 202
Број услужених корисника – 40.914
Поред свакодневног рада са корисницима запослени овог одељења били су активни
на пољу културно-просветног рада и организације програма који за циљ имају
популарисање књиге и читања. Тако су радници Позајмног одељења у 2015. години
поставили већи број тематских изложби књига или нових књига које су приновљене у том
одељењу:
• 80 година од смрти Михајла Пупина(јануар, изложбу поставила Душица Брковић)
• 100 година од рођења Бранка Ћопића(фебруар, Душица Брковић; новембар Биљана
Раичић)
• 80 година од рођења Данила Киша(март, Биљана Раичић)
• 105 година од рођења Меше Селимовћ(април, Душица Брковић)
• 40 година од смрти Ива Андрића(мај, Душица Брковић)
• „Песма, граница светова“, изложба посвећена добитнику Дисове награде, Саши
Радојичићу(јун и јул, аутор изложбе Оливера Недељковић)
• Обележавања манифестације „Теслини Дани“, постављена је изложба посвећена
животу и делу овог научника(јул и август, Биљана Раичић)
• 100 година од смрти Надежде Петровић(децембар, Марија Радуловић)
• У Одељењу за одрасле читаоце поставњено је више изложби нових књига корисницима су представљене нове књиге набављене куповином и набављене из
откупа Министарства културе (Душица Цибралић, Милица Стовраг, Душица
Брковић )
Поред поставки изложби библиотекарке одељења Биљана Раичић и Душица
Брковић написале су већи број приказа књига за редовну акцију Библиотеке „Књига
недеље“. Запослени Одељења врше надзор на корипћењем Интернет клуба Библиотеке од
стране корисника, врше опомене за кашњење при враћању књига, уазбучавају и сређују
фонд књига, као и обраду књига у електронском каталогу (Душица Брковић).
Биљана Раичић је у 2015. години водила три књижевне вечери и програма:
књижевно вече посвећено савременој српској поезији; промоција романа „Ниче из Гуче“,
аутора Драгана Јовановића; промоцији књиге и читања на Градским базенима у Чачку,
коју је Градска библиотека организовала у сарадњи са Канцеларијом за младе.
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Радници Одељења традиционално учествују у реализацији свечаности поводом
проглашења најбољих читалаца у претходној години. Ово одељење често угошћава
организоване посете ученика из чачанских школа, па су у 2015. Одељење посетили
ученици Гимназије, ОШ „22. децембар“ из Горње Трепче, ОШ „Филип Филиповић“ из
Чачка и других школа. Позајмно одељење остварило је активну сарадњу са низом других
установа и организација: Националном службом за запошљавање, Филијала Чачак;
Службом за трансфузију крви при Општој болници у Чачку; Установом за дневни боравак
деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“; Факултетом техничких наука у
Чачку; Агрономским факултетом у Чачку; Гимназијом; Техничком школом; Медицинском
школом; Прехрамбено – угоститељском школом; Машинско – саобраћајном и
Уметничком школом; Економском школом.

ДЕЧЈЕ ОДЕЉЕЊЕ
Дечје одељење Библиотеке, попут Позајмног, ради сваким радним од 7,30 до 19
часова у две смене, као и суботом, са читаоцима млађим од 15 година. Највећи део 2015.
године то одељење радило је са по једним библиотекаром у смени (Маријана Лазић и Ана
Станојевић, до повратка Јелене Дуковић са породиљског одсуства у новембру 2015). Дечје
одељење има одговорну функцију рада са децом, ученицима основних школа,
предшколцима и децом најмлађег узраста.
Статистика одељења у 2015. години:
- 1.843 уписаних корисникa
- 42.222 издатих публикација
- 15.401 услужених корисника и 951 пружена услуга ван књижног фонда
- 1.140 приновљених књига
- 655 расходованих књига
Поред свакодневног рада са корисницима, издавања библиотечке грађе и дочека
организованих посета деце Одељењу, Дечје одељење спроводи велики број програма,
радионица и учешћа на семинарима па је у току 2015. године Одељење одржало следеће
активности (хронолошки поређаних):
– Креативна радионица на тему ''Како настају играчке'', у оквиру пројекта ''Вртићи без
граница'' Предшколске установе Моје детињство.
– Пројекција филма о Михаилу Пупину за ученике ОШ ''Милица Павловић'', ''Вук
Караџић'' и ''Др Драгиша Мишовић''.
- Обележавање Светског дана дечије књиге гостовањем у ОШ ''Филип Филиповић'' и
дружењем са предшколцима из вртића ''Сунце'' и ''Лептирић''.
- Посете више предшколских група из Предшколских установа ''Радост'' и ''Моје
детињство''.
- Промоција младих песника, полазника литерарне радионице Градске библиотеке, уз
извођење монодраме о Милунки Савић у интерпретацији Мине Чоловић.
- Летње креативне радионице:
- ''Чаробна књига'' – израда слова и уметнина од разноврсног зрневља
- ''Срлетове радионице цртања'' – осам радионица илустратора ''Микијевог
забавника'' Срђана Стаменковића.
- ''Драганина школица оригамија'' – четири радионице оригамија Драгане
Живановић.
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- ''Ђурђијине филмске приче'' – две радионице младе редитељке Ђурђије
Радивојевић.
- Завршно вече ''Лета у библиотеци 2015'' – изложба радова насталих на летњим
радионицама, уз наступ полазника литерарне радионице и извођење представе ''Три
прасета'' ученика ОШ ''Др Драгиша Мишовић''.
- ''Одмор уз књигу'' – заједничка акција Градске библиотеке и Канцеларије за младе на
Градским базенима.
- Учешће на Фестивалу хумора у Лазаревцу, на коме су полазницима литерарне радионице
уручена бројна признања.
- Гостовање писца за децу Бошка Ломовића, уз промоцију његове најновије књиге ''Буквар
дечијих дужности.
- ''Дечији октобар'' – у току октобра, више од 20 организованих група деце предшколског и
основношколског узраста посетило је Дечије одељење Градске Библиотеке.
- Посета библиотекара деци јаслених група вртића ''Сунце'' и ''Полетарац'' у оквиру акције
''Читам и растем''.
- У оквиру ''Сајма науке'' организованог у Дому културе, око 150 предшколаца и основаца
посетило је Дечије одељење Библиотеке.
- Посета млађој вртићкој групи вртића ''Мајски цвет'' у оквиру акције ''Читам и растем''.
- У току новембра и децембра седам организованих посета чачанских предшколаца и
основаца.
- „Дружење са најбољима“ – додела диплома највреднијим и најактивнијим читаоцима
Дечјег одељења
Радници Дечјег одељења били су активни и у стручном усавршавању, па су
похађали следеће семинаре или учествовали на стручним скуповима:
- Семинар ''Прелазак на COBISS3 /Каталогизација'' (Јелена Дуковић и Ана
Станојевић)
- Фестивал хумора за децу у Лазаревцу (Маријана Лазић)
- Семинар ''Подстицање читања код деце и младих (Јелена Дуковић, Маријана Лазић
и Ана Станојевић)
- Организовани одлазак на Сајам књига у Београду (Маријана Лазић и Ана
Станојевић)
- Семинар COBISS3/Позајмица (Маријана Лазић)

НАУЧНО ОДЕЉЕЊЕ
Научно одељење представља највреднију целину рефернсне збирке књига и других
научних и стручних публикација у Општини Чачак. Ово одељење баштини и најзначајнију
библиотеку целину Моравичког округа, легат Миливоја и Божидарке Филиповић са преко
4.000 изузетно очуваних књига објављених од краја 18. до прве половине 20. века, која је
проглашена културним добром од великог значаја Републике Србије. У Научном одељењу
раде два радника са највишим стручним звањем библиотекара саветника, мр Маријана
Матовић и Милица Баковић. Одељење ради сваким радним даном у две смене, од 7,30 до
19 часова, као и суботом.
Статистика Одељења у 2015:
Научно одељење у 2015. години посетило је 3.523 корисника: 28 - деца основног
образовања ; 1.113 – ученици усмереног образовања ; 1.321 – студенти ; 25 – радници у
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непосредној производњи ; 733 – радници из других делатности ; 5 – земљорадници ; 298 –
остали.
Издато је укупно 5.460 публикација: 1.096 – Општа група ; 354 – Филозофија,
психологија ; 332 – Религија ; 733 – Друштвене науке ; 530 – Природне науке ; 347 –
Примењене науке ; 669 – Уметност, архитектура ; 481 – Домаћа књижевност ; 267 –
Страна књижевност ; 651 – Историја, географија.
Књижни фонд обогаћен је са 357 нових публикација које су смештене на полице у
Научном одељењу. Због недостатка простора у самом одељењу, у депо („Библиокутак“)
смештене су 864 књиге.
Део фонда Старе и ретке књиге из Научног одељења (80 публикација) пренет је у
Завичајно одељење, где су се стекли бољи услови за њихов безбедан смештај.
У оквиру међубиблиотечке позајмице и сарадње са другим библиотекама у Србији
и окружењу током 2015. укупно је послато 26 публикација, 52 фотокопије и 6 скенова, а
од других библиотека потраживано је 19 публикација и 15 фотокопија.
Комисијски је издвојена стара и ретка књига из Научног одељења - фонд старе и
ретке књиге садржи укупно 80 публикација и смештен је у Завичајно одељење. Значајна
стара издања, као и нека ретка фототипска издања задржана су у Научном одељењу и
посебно смештена.
Запослени Научног одељења били су активни и као аутори стручних радова,
приказа књига и других прилога у штампаним и електронским публикацијама и већег
броја приказа књига за редовну акцију Књига недеље.
Милица Баковић:
- Смедеревски бој 1914. године – Дисов извештај са грешком старом један век /
Милица Баковић. - Дисово пролеће (Чачак), бр. 46 (8-29. мај 2015).
- Поводом 100-годишњице Првог светског рата : Дисов живот у Великом рату: у
Mons Aureus : часопис за књижевност, уметност и друштвена питања, бр. 15. (Смедерево) /
Милица Баковић.
- Сабирник Научног дела : библиографија Ђорђа Ђукића / Милица Баковић. –
Чачак : Градска библиотека, 2015. – Сарадња са Економским факултетом у Београду.
Промоција књиге у САНУ у Београду - 8. октобар 2015.
Промоција у Уметничкој галерији „Надежда Петровић“ у Чачку - 6.
новембар 2015.
- Клупко живота : Јелена Ковачевић : био-библиографија / Милица Баковић. –
Чачак : Факултет техничких наука, 2015. – Сарадња са Техничким факултетом у Чачку.
- Промоција на Техничком факултету у Чачку – 3. децембар 2015.
Маријана Матовић:
- Два текста - „С раном рођења која се не лечи“ : Борислав Михајловић Михиз о Дису и
Знаменити правник и политичар : из завичајне баштине Чачка – Михаило
Константиновић, објављена су у часопису Дисово пролеће, бр. 46 (8-29. мај 2015).
- У јуну је објављена књига Светосавски свештеник Прота Миливоје Маричић, духовни
син Владике Николаја (приредио Владимир Димитријевић, Горњи Милановац, 2015) у
којој је у целости објављен текст Чачанске године Светог Владике Николаја, преузет из
Гласа библиотеке 13/2006.
- 11. септембар – за часопис Основне школе у Трепчи написала текст Библиотекама у част
: из историје древних библиотека.
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- У октобру је изашао из штампе нови број часописа Савремена библиотека (Народна
библиотека Крушевац, 2015), у коме је објавила приказ књиге Слободана Радовића
Краљев библиотекар.
- 9. децембра на сајту Народног музеја у Чачку објављен је нови број Зборника радова
Народног музеја XLIV у PDF формату, у коме је објављен рад Маријане Матовић Јермени
у Чачку : 1885-1948 (2. део). Зборник је промовисан 17. децембра у Галерији Народног
музеја у Чачку.
- 21. децембра из штампе је изашла књига Мој свет усне хармонике (Чачак, Завичајно
друштво „Чачани“, 2015), у којој је Маријана Матовић уредник, лектор и коректор и аутор
текстова Драгољуб Дуде Лукић (кратка биографија), Душа која светли (уводни текст),
Дуде у Америци и Стани мало, кафански свирачу (омаж Драгољубу Јараковићу Јараку).
Крајем децембра из штампе је изашао 21. број Гласа библиотеке у коме је, у рубрици
Наслеђе, објављен текст Са гуслама у крилу – Миливоје Филиповић и Матија Мурко
трагом српско-хрватске народне епике.
С циљем популарисања књиге, Библиотеке и Чачка, Милица Баковић је
приређивала књижевно-историјске текстове за рубрику Из завичајне баштине Градске
библиотеке у Чачанским новинама - рубрика установљена 2014. године:
Милица Баковић је објавила текстове који су садржајем везани за догађаје и
личности које рођењем, смрћу или делом припадају том књижевном опусу. Ту су приче о
Миливоју и Божидарки Филиповић (Српска држава у изгнанству), Владиславу Петковићу
Дису, Надежди Петровић, прикази књига „Кнез Милош у причама“, „Коначна истина“,
„Европа на Калемегдану“, „Историја српског народа“, затим приче о задужбинарству код
Срба, кафанама код Срба, Миладину М. Пећинару, Велимиру Рајићу, Милораду Ј.
Митровићу, Евлији Челеби, Бранку Лазаревићу...
Маријана Матовић је водила следеће промоције: 6. фебруар, Галерија Народног
музеја у Чачку – водитељ промоције 20. броја Гласа библиотеке (2014).
11. март, амфитеатар НБС – у својству рецензента учествовала у промоцији књиге
Слободана Радовића Краљев библиотекар (Чачак, 2014).
8. април, Библиотека Међуопштинског историјског архива у Чачку – водила
трибину из серијала Трибина о прошлости - Михаило Константиновић – знаменити
правник и политичар.
Током јула, поводом рада на тексту Са гуслама у крилу – Миливоје Филиповић и
Матија Мурко трагом српско-хрватске народне епике за 21. број Гласа библиотеке,
успоставила је сарадњу са Барбаром Сосич из Словеначког етнографског музеја (SEM) у
Љубљани.
3. новембра Научно одељење посетило је једно одељење трећег разреда Гимназије,
са професором Владимиром Димитријевићем. Са профилом и принципом рада одељења
упознала их је Маријана Матовић.
Од 20. новембра Маријана Матовић активно се укључила у групу аутора фељтона
Летопис Богородице Градачке (Чачански глас, бр. 46 и даље). Била је члан редакције,
лектор и коректор Гласа библиотеке.

Научно одељење било је активно у области стручног усавршавања и учешћа на
стручним скуповима:
Милица Баковић:
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Присуствовала акредитованом семинару: Шта после скенирања? – 25. септембра 2015.
Маријана Матовић:
19. и 20. фебруар – у Регионалном центру за професионални развој у Чачку похађала курс
COBISS за Прелазак на COBISS3/Каталогизацију.
5. јун – у Ужицу присуствовала IX стручно-научном скупу БИБЛИОНЕТ 2015 (на тему
Колекције периодике).
25. септембар - у у Регионалном центру за професионални развој у Чачку присуствовала је
акредитованом семинару Шта после скенирања? Дигитализација библиотечке грађе и
коришћење дигиталних колекција.

ЗАВИЧАЈНО ОДЕЉЕЊЕ
Завичајна одељења представљају најоригиналније делове књижних и некњижних
фондова већине јавних библиотека, јер баштине завичајно културно наслеђе средине којој
припадају и која је, најчешће, јединствена за ту средину. Завичајно одељење Библиотеке у
Чачку већ деценијама ради на прикупљању, обради, чувању и промоцији књижне и
некњижне грађе, усмене баштине, аудио-визуелног материјала и других видова културног
наслеђа Чачка и околине. У ово наслеђе улазе публикације чачанских аутора, књиге и
публикације о Чачку, грађа настала у нашем граду и слично. Завичајно одељење ради са
два стално запослена радника, вишим библиотекаром Оливером Недељковић и
библиотекаром Тијаном Бежанић (од фебруара 2015. на породиљском одсуству, када је
мења библиотекар Тамара Јанковић).
Статистика Одељења у 2015:
Фонд Завичајног одељења користило је 425 корисника (30 ученика средње школе,
39 студената, 324 радника из друштвених делатности и 32 члана из групе осталих
корисника). Они су користили укупно 5. 926 публикација: 1. 236 монографских
публикација (1. 015 књига и 221 фотографију), 4.508 бројева новина и и 182 часописа.
Набавка грађе: У току 2015. године за Завичајно одељење набављено је и
инвентарисано 548 монографских, 39 серијских публикација, 42 плаката, 44 програма, 136
позивница, 848 новинских исечака, 168 рукописа, а израђено је и за обраду припремљено
1.053 фотографије. Од антиквара Срђана Стојанчева набављене су књиге Синише
Кордића: Необичан свет (Београд, 1930), Песме о мени (Београд, 1930), Уметност и
неуметност (Београд, 1924), Разговори са самим собом (Београд, 1936), а проф. Видосава
Јанковић поклонила је Одељењу вредну збирку од 46 оригиналних фотографија драмске
уметнице Десанке Десе Дугалић Недељковић. Инвентарисана је и раније добијена збирка
од 57 писама и других рукописа глумице Соње Савић, коју је Завичајном одељењу
даровала њена мајка Микаина Савић.
Обрада и заштита грађе: У базу је унето укупно 780 записа (553 монографске
публикације, 155 серијских и 72 фотографије). Радници Завичајног одељења унели су 543
записа у електронски каталог: Оливера Недељковић унела је 141 запис за монографске и
креирала 72 записа за некњижну грађу, а Тамара Јанковић је унела 330 записа за
монографске публикације, при чему је креирала 22 записа. Остале монографске
публикације набављене куповином обрадили су библиотекари Одељења за стручну обраду
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(81 запис), док је Мирко Дрманац из Одељења периодике у каталог унео 155 записа за
завичајне серијске публикације.
Састављени су спискови серијских публикација које треба преинвентарисати и
унети у електонску базу као монографске публикације.
У новембру 2015. године је, на основу одлуке директора, а због бољих услова за
чување који су се стекли набавком новог ормара за смештање старе и ретке грађе, Фонд
старе и ретке књиге пренет из Научног у Завичајно одељење.
Из фонда Завичајног и легата који се налазе у прoсторијама овог одељења
издвојено је и прослеђено на конзервацију 19 књига (четири публикације из Легата Јована
Давидовић и једна из Легата Синише Пауновића). Такође, 359 монографских публикација
из Легата Јована Давидовића је заштићено одговарајућим фасциклама /кошуљицама од
неутралног картона.
Током године приновљени су ормар за чување и заштиту библиотечке грађе, а
један рачунар је замењен новим у новембру 2015. године.
Изложбе, књижевне вечери, вођење радионица:
Штампана реч: 16. изложба чачанског издаваштва (аутори Оливера Недељковић и Тамара
Јанковић) отворена је свечаном беседом Сава Стијеповића у Галерији Народног музеја у
Чачку 4. фебруара 2015. године у оквиру које су додељена признања: Награда „Исаило А.
Петровић” за дизајн публикације припала је Миленку Савовићу за ликовно-графичку
опрему каталога 27. Меморијала Надежде Петровић, а Награда „Даница Марковић”
припала је Библиотеци Алеф и Бранку Кукићу, уреднику издавачке куће Градац. У оквиру
исте изложбе, 18. фебруара 2015. године, библиотекар Оливера Недељковић, као
рецензент, говорила је о биобиблиографији Нађени одблесци Драгослава Грбића, коју је
сачинила Марија Орбовић, а у едицији Завичајна библиографија објавила Градска
библиотека Владислав Петковић Дис.
Оливера Недељковић је осмислила, припремила презентацију завичајне грађе и водила
програм Живот као завештање којим је Градска библиотека обележила век од смрти
сликарке Надежде Петровић 3. априла 2015. у Галерији Народног музеја, а написала је и
сценарио за завршно вече 52. Дисовог пролећа.
Тамара Јанковић је припремила изложбу књига Бранка В. Радичевића у холу Дома
културе за време одржавања Научног скупа Поезија Бранка В. Радичевића 14. маја 2015.
године.
Оливера Недељковић је приредила изложбу Песма, граница светова, посвећену песнику,
књижевном критичару и преводиоцу Саши Радојчићу, добитнику Дисове награде 2015.
године, који је пратио истоимени каталог. Плакате је дизајнирао Миленко Савовић, а
поставку је свечано отворила беседом Данијела Ковачевић Микић, председник Дисовог
одбора.
У периоду од јануара до јуна 2015. године Оливера Недељковић је водила Књижевну
радионицу за полазнике од 10 до 14 година при Дечјем одељењу Библиотеке. Рад се
одвијао два пута месечно и одржано је 13 састанака којима је уз активно учешће
присуствовало 7 сталних полазника. Поред непосредног рада на састанцима, полазници су
уз свесрдну помоћ библиотекара, учествовали на бројним конкурсима и постигли
запажене резултате. Полазници ове радионице били су финалисти Невеновог фестивала
деце песника у Савином Селу (Јеврем Недељковић), добитници прве награде на 43.
литерарној смотри Извор живе речи у Коларима (Мина Чоловић) и треће награде на 23.
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дечјем фестивалу Деца међу нарцисима у Чајетини (Јеврем Недељковић). Највећи успех
талентовани полазници ове радионице постигли су на Фестивалу хумора у Лазаревцу, где
су освојили бројна признања: добитник прве награде за песму и двеју других награда за
хумористичне приче је Јеврем Недељковић, док је Софија Савић награђена трећом
наградом за своје прво песничко остварење. У категорији ученика старијег узраста за своје
литерарне радове похваљене су Милица Поповић и Мина Чоловић. Чланови Књижевне
радионице су награђени и двема веома значајним наградама за групне радове:
необјављеној књизи афоризама насловљеној Књига за мали одмор припала је Плакета
Гашина бисерна огрлица, док је Гашино чаробно перо додељено Чаробној књизи,
уникатном делу које су надарени млади писци и цртачи израдили уз помоћ библиотекара
Ане Станојевић, Оливере Недељковић, Маријане Матовић и књиговесца Милете
Станојевића. У образложењу овом признању наведено је да је оно додељено изванредној
књизи прича, која по садржају и прелому не заостаје за остварењима награђеним на Сајму
књига, док је Оливера Недељковић награђена за предан рад са младима и велики допринос
Фестивалу.
Организоване посете одељењу: Завичајно одељење током 2015. године у пратњи својих
наставника су организовано посетили ученици виших разреда ОШ „22. децембар” у Доњој
Трепчи, ОШ „Др Драгиша Мишовић” у Чачку и ОШ „Степа Степановић” у Горњој
Горевници.
Сарадња са институцијама и појединцима: У току рада на обради грађе, Оливера
Недељковић је сарађивала са библиотекарима Народне библиотеке Србије, а током
истраживања биографије глумице и књижевнице Десанке Дугалић Недељковић остварила
је плодну сарадњу са Библиотеком Матице српске, Музејом позоришне уметности у
Београду и Библиотеком града Београда. Такође, успостављена је интензивна сарадња са
књижевником Ранком Симовићем и скенирана грађа за персоналну библиографију овог
књижевника. Некадашњи књижничар чачанске Библиотеке Александар Поповић
поклонио је Библиотеци документацију о свом раду, а настављена је сарадња и са великим
бројем других завичајних стваралаца који су својим поклонима обогатили завичајни фонд.
Прикази књига у рубрици Књига недеље на сајту Библиотеке: Тамара Јанковић је за сајт
Библиотеке приказала три романа: Ноћ у Шангају Никол Монес, Сабрана дела Еј Џеј
Фикрија Габријеле Зевин и Рецепт за живот Ники Пелегрино, а Оливера Недељковић је
представила књиге: Сабо је стао Ота Хорвата, Живот међу људима Јелене Скерлић
Ћоровић, збирку приповедака Живот је увек у праву, коју је приредила Љубица Арсић и
биографију књижевника Бранка Ђопића Пут до моста, аутора Радована Поповића.
Библиотекари Завичајног одељења похађали су акредитовани курс Прелазак на COBISS 3/
Каталогизација, који је водио Милорад Вучковић, библиотекар НБС, у Регионалном
центру у Чачку 19-20. фебруара 2015. године. У предвиђеном року, библиотекари су
извршили обавезе потребне за добијање лиценце и стекли могућност за рад у новом
окружењу.
Оливера Недељковић и Тамара Јанковић су присуствовале акредитованом семинару
сталног стручног усавршавања под називом Библиографија. Библиографска истраживања
и израда персоналних библиографија 19. маја 2015. у Народној библиотеци Србије, који су
водиле Гордана Ђилас (БМС) и Марија Богдановић (НБС), као и предавању на тему
Библиографски извори и српска ретроспективна библиографија, које је Марија
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Богдановић, библиограф Библиографског одељења НБС, одржала 20. новембра 2015.
године у Народном музеју у Краљеву.
Оливера Недељковић је аутор каталога Песма, граница светова, којим је представљен
лауреат 52. Дисовог пролећа, а за 46. број листа Дисово пролеће (Чачак) написала је
четири текста: Сав тај живот, све то : биографија Саше Радојчића; Живот као завештање :
поводом стогодишњице смрти Надежде Петровић; Сјај који се појачава : у спомен
Миодрагу Павловићу; Уметница са најбржим откуцајима срца : из завичајног албума
Десанке Десе Дугалић. У 32. броју часописа Савремена библиотека (Крушевац) објавила
је приказ књиге Библиографија српских енциклопедија и лексикона др Дејана Вукићевића
под насловом Кључеви од ризнице, а у Гласу библиотеке (Чачак), текст Живот и његове
кулисе : Десанка Деса Дугалић Недељковић (1897-1972). У истом броју објављен је
коауторски рад библиотекара Тамаре Јанковић и Оливере Недељковић под насловом
Прилози за чачанску библиографију у 2014. години. Тамара Јанковић је, поред рада на
текућој завичајној библиографији, израдила аналитичку библиографију досадашњих
бројева Гласа библиотеке, чије је објављивање планирано за 2016. годину.

СТРУЧНО ОДЕЉЕЊЕ
Стручно одељење бави се стручном обрадом набављених књига, инвентарисањем,
класификацијом, каталогизацијом и разврставањем по осталим одељењима Библиотеке.
Ово одељење може се схватити и као мотор рада установе који обезбеђује квалитетну
информацију корисницима преко других одељења која имају непосредни контакт са
корисницима Библиотеке. Стручно одељење има три запослена, вишег библиотекарка
Наташу Кривачевић, вишег књижничара Снежану Планић и књижничара Браниславу
Видојевић.
Статистика одељења у 2015:
ПРИНОВЉЕНА ГРАЂА: Од укупног броја 6.003, Стручно одељење увело је 5.375 мон.
публикација (Наташа Кривачевић Поповић - 1.845; Снежана Планић - 1.510; Бранислава
Видојевић - 2.020)
РАСХОДОВАНА ГРАЂА: укупно расходовано 798 јединица (достављен извештај по
одељењима)
ДЕПОНИРАНА ГРАЂА: депоновано 1.898 јединица грађе, разврставањем у депое
намењене Одраслом и Научном одељењу (Бранислава Видојевић - 1.390, Наташа
Кривачевић Поповић - 373, Снежана Планић 135)
СТАРИ ФОНД (обрађена грађа старог фонда): 2.350 (Бранислава Видојевић - 232, Наташа
Кривачевић Поповић - 1.034, Снежана Планић - 1.084 / легат)
ОПРЕМА и НАМЕШТАЈ: ништа није приновљено, један рачунар однет са кућиштем на
поправку
Бранислава Видојевић - летња радионица шивења у Библио кутку, израда торбица на
машини за шивење за потребе наведене радионице; посете предшколаца и основаца
Библиотеци у Мрчајевцима у време Дечје недеље, испомоћ приликом организовања
радионица на другим теренима, превасходно Заблаће, а потом Прељина. Одељење у
Мрчајевцима приредило је за кориснике- предшколце квиз - под називом ДРУЖЕЊЕ И
ЗАБАВА преко видео бима у сарадњи са Маријом Радуловић и Владимиром Смићем.
Организована додела најчитаоца.
Снежана Планић - групна посета предшколаца
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Наташа Кривачевић Поповић - укупно три приказа књига
Стручно усавршавање запослених Стручног одељења:
- Прелазак на Cobiss3/katalogizacija (19. 02. 2015.- 20. 02. 2015 - сва три радника)
- Шта после скенирања (30. 09. 2015. - Наташа Кривачевић Поповић)
- Подстицање читања код деце и младих (08. 10. 2015. - Бранислава Видојевић и
Снежана Планић)
- Управљање конфликтима у библиотеци (27. 11. 2015. - сва три радника)
- Фестивал хумора за децу/Лазаревац: Тинејџери и захтевни корисници (Бранислава
Видојевић)
Наташа Поповић учествовала је и у издавачкој делатности, као аутор прилога или превода
на немачки језик:
-Краљев библиотекар - Zusammenfassung
-Библиографија проф. др Ђорђа Ђукића - Prof. Đorđe Đukić: Professioneller und Wissenschaftlicher Lebenslauf, anlaesslich des 40. Jubilaeums und akademischer Taetigkeit
-Дисово пролеће - чланак: НЕКО, ИПАК ПАМТИ (приказ публикација)

МАТИЧНА СЛУЖБА И ОГРАНЦИ
Градска библиотека у Чачку врши функцију матичности, предвиђену чланом 22
Закона о библиотечко-информационој делатности (Сл. гласник РС бр. 52/2011), у четири
општинске библиотеке са осам огранака, 44 школске библиотеке (34 основне и 10 средњих
школа), три специјалне и у једној библиотеци општег типа у установи, у Моравичком
округу. Матичној служби је актуелним законским и подзаконским актима поверен
стручни надзор и активности на унапређењу библиотечко-информационе делатности, а
обавља и послове културно-просветне делатности у општинама Чачак, Горњи Милановац,
Лучани и Ивањица. У Матичној служби запослени су виши библиотекар Дубравка Илић и
библиотекар Владимир Симић (на замени колегинице).
Активности у 2015. години:
Обављена је 161 посета библиотекама у Округу, и то:
-надзор над радом Библиотеке „Браћа Настасијевић“ у Горњем Милановцу (1)
-преглед рада школских библиотека:11 основних и две средњошколске (13):
-стручна помоћ за обезбеђење услова за регистрацију библиотека, обука школских
библиотекара за послове инвентарисања и ревизије фонда (63)
-информисање о кадровским и другим променама у школским библиотекама, сарадња на
стручном и културно-просветном плану (84)
Израђени су и достављени Министарству културе и Народној библиотеци Србије:
-тромесечни извештаји о раду (4)
-годишњи извештај о раду Службе и утрошеним средствима у 2014.(1)
-шестомесечни извештај о раду и утрошеним средствима, јануар–јун 2015 (1)
-план рада и финансијски план за 2016. годину (1)
Израђено је 14 записника и достављени су библиотекама над чијим је радом вршен
надзор и Служби за развој НБС
Ажурирање електронске базе Мреже библиотека Србије-штампање и достављање
анкетних листова за 60 библиотека, прикупљање и уређивање пристиглих анкета, и
ажурирање базе са више од 3.600 добијених података
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Служба је у периоду од фебруара до половине децембра организовала шест, од
Народне библиотеке Србије, акредитованих семинара за библиотекаре општинских и
школских библиотека, које је похађало 136 библиотекара општинских и школских
библиотека Моравичког округа (међу којима и два библиотејара са Агрономског и
Техничког факултета у Чачку) као и општински библиотекари из Ариља и Краљева.
Такође је организовано предавање др Рајне Драгићевић, професора Филолошког
факултета у Београду, које је осим општинских библиотекара похађало и око 50 школских
библиотекара и просветних радника Моравичког округа. Семинаре и предавања похађало
је око 200 библиотекара.
„Прелазак на COBISS3/Каталогизација“, 19-20. 2.2015., Чачак, за 19 полазника из
Моравичког округа, предавач Милорад Вучковић, начелник Центра за узајамну
каталогизацију НБС , који је похађало и 13 библиотекара чачанске библиотеке, и стекли
лиценцу за рад у програму COBISS3.
„Шта после скенирања? Дигитализација библиотечке грађе и коришћење
дигиталних колекција“, 25. 9.2015., Чачак, предавачи: др Богдан Трифуновић и
Александар Вукајловић, Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ Чачак, за 20
полазника
„Подстицање читања код деце и младих“, 8.10.2015., Чачак, предавачи: Љиљана
Косијер, Градска библиотека Нови Сад, и Данијела Скоковић, Народна библиотека
Пожега, за 23 полазника
„Каталогизација монографских публикација (основе и скраћени библиографски
опис)“, 4.11.2015., Чачак, предавач Тања Тасић, НБС, 33 полазника
„Управљање конфликтима у библиотекама: у сусрет стварању ефикасног радног
окружења“, 27.11.2015., Чачак, предавач Јелена Јовин, Библиотека Матице српске, Нови
Сад, за 20 полазника
„Шта после скенирања? Дигитализација библиотечке грађе и коришћење
дигиталних колекција“, 1.12.2015., Библиотека Општине Лучани у Гучи, предавачи: др
Богдан Трифуновић и Александар Вукајловић, Градска библиотека „Владислав Петковић
Дис“ Чачак, за 31 полазника
-Предавање „Школе и библиотеке као чувари српског језика“, 11.12.2015., Чачак,
предавач др Рајна Драгићевић, професор Филолошког факултета у Београду.
Служба је реализовала око 160 сати обуке за око 150 библиотекара и више од 600
телефонских разговора ради пружања стучних информација. Напомена: током 2015.
године, посебно од почетка септембра, ангажовано је око 40 нових школских
библиотекара. Посебно је током године пружана стручна помоћ за послове ревизије
књижног фонда, који су на залагање и сугестије Матичне службе обављени у 11 основних
и средњих школа Округа.
Дубравка Илић је учествовала у раду два стручна састанка Подружнице Друштва
школских библиотекара Србије за Моравички округ, у Чачку, за 70 библиотекара, и била
предавач на тему „Састав и ревизија књижног фонда школске библиотеке“ и представила
Приручник за школске библиотекаре који је објавила чачанска Библиотека.
Служба је обавила селекцију и организовала поклањање књига вишкова за 17
библиотека основних и средњих школа Округа.
Дубравка Илић је обрадила 157 монографских публикација и унела 57 записа у базу
COBISS3.
Током године Служба је била ангажована на избору наслова, каталогизацији,
дистрибуирању књига за огранке, као и на замени радника, по потреби.
Културно-просветна делатност:
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-ангажовање током извођења програма 52. „Дисовог пролећа“, посебно :
-на реализацији конкурса за ученике основних и средњих школа Моравичког округа
(пристигло је 237 радова из 26 школа), рада жирија, организовање традиционалних
лирских сусрета у Заблаћу
-на реализацији програма Дечијег „Дисовог пролећа“: поводом Светског дана књиге
програм за 80 предшколаца у ОШ „Филип Филиповић“, поводом Светског дана дечије
књиге- предавање и пројекција филма „Михајло Идворски Пупин-пут ка светлости“ за 70
ученика три чачанске основне школе
-организовање програма доделе награда највреднијим читаоцима у огранцима на селу, за
око 400 младих
-реализација око 400 креативних радионица у огранцима и вртићима на терену.
На 27. Међународни фестивал хумора за децу, одржан у септембру 2015. године,
Служба је послала 80 радова предшколаца и ученика из Округа, присуствовала додели
награда и организовала одлазак једног броја награђених ученика у Лазаревац.
Дубравка Илић је похађала четири акредитована семинара, и стекла 16 сати стручног
усавршавања у 2015. години:
1.„Прелазак на COBISS3/Каталогизација, и стекла лиценцу за рад у програму COBISS3
2.„Шта после скенирања? Дигитализација библиотечке грађе и коришћење дигиталних
колекција“, 25. 9.2015., Чачак.
3.„Управљање конфликтима у библиотекама: у сусрет стварању ефикасног радног
окружења“, 27.11.2015., Чачак, предавач Јелена Јовин.
4.„Подстицање читања код деце и младих“, 8.10.2015., Чачак, предавачи: Љиљана Косијер,
Градска библиотека Нови Сад, и Данијела Скоковић, Народна библиотека Пожега
Радник Службе присуствовао је IX научно-стручном скупу БИБЛИОНЕТ на
Златибору и Округлом столу на тему креативног рада са тинејџерима, у Лазаревцу.
Радник Службе Дубравка Илић аутор је стручног рада „Ризница знања и место хуманог
одрастања“ у оквиру Приручника за школске библиотекаре „Од осмеха до рачунара“, који
је чачанска Библиотека објавила у априлу 2015. године, а написала је и четири приказа
књига, који су објављени на сајту Градске библиотеке.
Такође води летопис установе, и приређивач је текста летописа у часопису „Дисово
пролеће“ и аутор текстова који се односе на информације о раду жирија за ученичке
радове и награђеним ученицима, у часопису.
Дубравка Илић је аутор и предавач-реализатор семинара „Јачање компетенција
школских библиотекара и запослених у образовању за коришћење ресурса школске
библиотеке“, који је акредитован за школску 2014/2015. и 2015/2016. годину од стране
ЗУОВ-а, и налази се у Каталогу акредитованих семинара за просветне раднике, за
наведени период.
У четири библиотечка огранка на селу учлањено је 1.214 корисника (Мрчајевци
349, Пријевор 81, Прељина 313, Заблаће 471), који су прочитали 14.912 књига. Услужено
је 13.249 читалаца. У огранцима су приређене пригодне свечаности на којима су
награђени највреднији читаоци у 2014. години и организовани сусрети са дечјим писцима.
Библиотечке услуге у огранцима осим одраслих мештана, користе предшколци и ученици
матичних школа у Мрчајевцима, Заблаћу, Прељини и Пријевору, али и ђаци издвојених
четвороразредних одељења ових школа.
У библиотечком огранку у Заблаћу у 2015. години уписан је 471 читалац, услужено
је 6.697 корисника, дато на читање 7.559 књига и часописа, приновљено је 314 књига и
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сликовница, а набављају се и часописи за децу „Невен“ и „Светосавско звонце“, који
излазе месечно. Приновљено је 6 метара отворених полица за књиге.
У одељењу је реализовано више од 200 радионица са 40 малишана - две групе
полазника Припремног предшколског програма вртића у Заблаћу, и са 50 малишана – две
групе полазника програма „Вртићи без граница 2“, као и са ученицима ОШ „Владислав
Петковић Дис“ у Заблаћу, на теме читања и причања бајки, квизова знања прилагођених
узрасним групама учесника радионица, писање писама и дневника, представљање и
препоручивање прочитаних књига вршњацима. Такође је организован циклус од четири
радионице под називом „Против насиља“ намењен сузбијању вршњачког насиља,
реализован са 22 ученика петог разреда, који су самостално израдили пано са порукама
намењеним борби за здрав живот и толеранцију, и поклонили га Библиотеци.

ОДЕЉЕЊЕ ЧАСОПИСА
Одељење часописа прибавља, обрађује, чува и даје на коришћење све периодичне
публикације (осим оних завичајне тематике). Ту спадају дневне новине, недељници,
часописи, магазини, листови и сва друга грађа која излази у серијама. У одељењу раде два
запослена, библиотекар Мирко Дрманац и књижничар Љубиша Ћирковић, који део радног
времена посвећује пословима дигитализације у Библиотеци.
Статистика одељења у 2015:
• Одељење је посетило укупно 4432 корисника, од тог броја 2896 корисника из групе
осталих корисника, 1526 службеника, 4 студента, 4 земљорадника и 2 радника у
непосредној производњи. Издато је на коришћење укупно 15931 публикација, од
чега 15752 примерка дневне, недељне и месечне штампе и 179 свески часописа и
укоричених новинских издања.
• У 2015. години набављено је 60 наслова часописа (186 свески). За читаоницу је
набављано укупно 14 наслова дневних, недељних и месечних новина и то: 5
наслова дневне штампе (Блиц, Вечерње новости, Данас, Политика, Спорт), 8
наслова недељне или двонедељне штампе (Базар, Време, Политикин забавник,
Печат, Нин, Илустрована Политика, Чачански глас, Чачанске новине) и 1 наслов
месечне штамие (Република). Кориче се и чувају 3 наслова (Политика, Спорт,
Нин). За Завичајно одељење је набављан лист Таковске новине а за Дечје одељење
су добијана два наслова (Невен и Светосавско звонце). Од Народне библиотеке
Србије добијено је као поклон 27 свески часописа „Јужнословенски филолог“. Три
нова наслова су: Видослов : саборник Епархије Захумско-Херцеговачке, Philologia
Mediana : godišnjak za srpsku i komparativnu književnost, и Mоzaik : informativno
glasilo Gradske biblioteke u Novom Sadu.
• Од опреме је добијен један нови рачунар са монитором.
•

•

Љубиша Ћирковић је поред текућих послова у Одељењу у смислу евиденције
штампе и припреме прес клипинга учествовао у одржавању 16 књижевних вечери и
промоција књига; урадио дизајн 12 плаката, флајера и позивница; као и 9 кратких
филмова, видео реклама и презентација.
Мирко Дрманац је 2015. урадио два приказа књига у рубрици Књига недеље – у
марту „Портрет једног убице“ од Арабеле Еџ, и у децембру „Нерон: 2000 година
лажи“ од Масима Финија.
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Мирко Дрманац у мају компоновао музику за дечју позоришну представу „Мачор у
чизмама“ у режији Милутина Гиги Јевђенијевића.
• Мирко Дрманац извео оригиналну обраду песме „Можда спава“ са Срђаном
Мишковићем на вечери доделе награде Млади Дис.
• Мирко Дрманац 9. јула одржао предавање о историји југословенског рокенрола под
називом „Вече ExYu Rock поезије“ у оквиру Летњих дана културе 2015.
• Мирко Дрманац одржао кратко предавање о историјату књижевне периодике и
часописима из фонда Градске библиотеке у Чачку деци из Основне школе „Степа
Степановић“ из Горње Горевнице која су била у посети.
• Мирко Дрманац и Љубиша Ћирковић представили Градску библиотеку у Чачку
филмом „Echoes of Memories“ на међународном конкурсу LoCloud пројекта у
октобру 2015.
• Мирко Дрманац унео 37 наслова часописа из фонда Завичајног одељења у локалну
базу у Кобис-у.
• Мирко Дрманац урадио 10 кратких видео филмова за презентацију активности
Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ на порталу You Tube.
Стручно усавршавање:
• Мирко Дрманац 19. фебруара присуствовао семинару “Прелазак на COBISS3/
Каталогизација“.
• Мирко Дрманац 25. септембра присуствовао семинару „Шта после скенирања?
Дигитализација библиотечке грађе и коришћење дигиталних колекција“.
Објављени радови:
•
Мирко Дрманац приредио рад „Писац без потписа: скица за биографију Гргура
Јакшића“ за 21. број Глас библиотеке.
•
Мирко Дрманац припремио презентацију и рад за зборник „Листови који трају: два
века серијских публикација у Чачку“ који је изложен на деветом стручно-научниом скупу
Библионет у Ужицу.
•

КЊИГОВЕЗНИЦА
Библиотека има посебно књиговезачко одељење које ради у скученом и
неадекватном простору у Дому културе, али са свом потребном опремом. У Књиговезници
су ангажована два стручна књиговесца, Милета Станојевић и Александар Пауновић,
радним данима у две смене. Поред послова на коричењу књига радници Књиговезнице
ангажовани су и као техничка подршка у реализацији изложби и других програма
Библиотеке, док је Милета Станојевић члан комисије за попис у Библиотеци.
Статистика одељења:
У 2015. години број укоричених књига је 862, од тога 763 у тврдом повезу; 65 у меком
повезу; 28 новина и часописа и 6 књига за трећа лица(чачански глас). Направљене су
кутије за завичајно и периодику 12 ком. Набављен је материјал неопходан за рад
књиговезнице(25кг. лепка, 500 табака папира, 100 табака лепенке, 17кг. натрона, 50 метара
тул платна, 50 метара књиговезачког платна).
Активности радника Књиговезнице у 2015. години на реализацији програма Библиотеке:
3-4.II.2015.- Поставка изтложбе “Штампана реч“; 10.III. 2015.-поставка банера у Заблаћу и
сређивање парохијскиг дома; 24.III.2015.-поставка банера на зграду музеја; 25/26.V.2015.поставка изложбе за дигиталну фотографију; 28.v.2015.-поставка изложбе за дисово
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пролеће; 29.V.2015.-дисово пролеће, завршна свечаност; 5.VI.2015.-пребацивање излижбе
на друге паное!!; 9.VII.2015.-припрема за дечију радионицу(сечење, каширање папира,
поставка столица и столова);16.VII2015.-прављење кутија за чепове; 4.VIII.2015.- поставка
у малој сали за Ђурђијине филмске приче; 25/26.VIII.2015.-поставка завршне изложбе
“Лето у библиотеци 2015.“;
У 2015. години Александар Пауновић је наставио школовање, уписавши у
Крагујевцу IV годину ССС, смер графичар.

КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЛАТНОСТ
Културно-просветни рад Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ поред
мноштва књижевних програма намењених одраслима и деци, изложби, две манифестације
-„Штампана реч“ и 51. „Дисово пролеће“ у 2015. години обележила је организација и
маниифестације „Летњи дани културе“. Културно-просветна делатност установе још није
организована преко посебне организационе јединице, тако да тај важан посао обавља
више запослених ангажованих у различитим одељењима. На овом пољу Библиотека је
остварила важне резултате, остварујући велики број активности које популаришу књигу,
читање и културне вредности кроз рад скоро свих одељења.
Део програма који су обележили 2015. годину су:
Отварање изложбе “Штампана реч 2014”, 4. фебруар
Промоција књиге Марије Орбовић “Нађени одблесци Драгослава Грбића”, 18.фебруар
Петар Матовић, „Дигитални урођеници српске поезије“, 25.фебруар
Отварање „52. Дисовог пролећа“ 10. марта 2015. и проглашење добитника Дисове награде
Саше Радојчића
Промоција монографије “Краљ” Аните Панић, 18. март
"Живот као завештање”, век од смрти Надежде Петровић, 3. април
Гостовање српских песника из Румуније “Земљом се својих очева храним”, 21. април
Представљање добитника “Младог Диса”у Београду, Културни центар Београда, 28.апр
Промоција књиге “Топао камен” Јане Алексић, 8. мај
“Ја волим овај град”, вече младих чачанских талената, 20.мај
Књижевни кафе Гете-института, 22.мај
ЗАВРШНЕ СВЕЧАНОСТИ ДИСОВОГ ПРОЛЕЋА
“Стазама поезије” (Испред Дисовог споменика), 28. мај
Отварање изложбе посвећене Саши Радојчићу, 29.мај
Промоција књиге “Градови” Сање Домазет, 20.октобар
Промоција библиографије Ђорђа Ђукића “Сабирник научног дела”, 6. новембар
Библиотекар Марија Радуловић написала је већи број објава на веб сајту
Библиотеке, приказала три књиге кроз „Књигу недеље“, поставила изложбу поводом
стогодишњице смрти Надежде Петровић у холу испред Позајмног одељења и учестовала у
реализацији следећих програма за ученике и предшколце:
1. ОШ у Слатини и Качулицама (разговор о Михајлу Пупину и приказивање филма).
Присуствовало 87 основаца и предшколаца. (фебруар)
2. ОШ „Татомир Анђелић“ у Мрчајевцима (разговор о Михајлу Пупину и приказивање
филма), ученици V, VI, VII разреда, укупно 80 ученика.
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3. Радионице за предшколце (инспирисане логичким заврзламама Милана Батавељића) у
Мрчајевцима, три сусрета, укупно 70 малишана.
Остварена сарадња на пољу културно-просветне делатности:
-Успостављена сарадња са Удружењем „Мој херој“ и потписан протокол о сарадњи са
Савом Сајко, аутором документарног филма „Михајило Идворски Пупин – пут ка
светлости“ за који је Библиотека добила право дистрибуције. Филм је приказан ученицима
основних школа: у Слатини, Качулицама, Мрчајевцима, „Др Драгиша Мишовић“,
„Милица Павловић“, „Вук Караџић“ као и на Фестивалу науке у ОШ „Вук Караџић“.
- Успостављена сарадња са Канцеларијом за младе у Чачку (Заједничка промоција књиге и
библиотечких услуга на градским базенима), 14. август
- Започета сарадња са Делегацијом Европске уније у Србији и Канцеларијом за европске
интеграције Владе републике Србије. Сарадња је испољена кроз обуку (2 семинара) и
друге манифестације током године које су реализовали НБС и ЕУ Инфо Центар.
- Успостављена сарадња са Културним центром Београда.
Стручно усавршавање Марије Радуловић на пољу културно-просветне делатности:
- Едукативни семинар у НБС „Књиге и култура као капија према Европској унији“,
7. април
- Едукативни семинар у НБС „Инфо пунктови о Европској унији у библиотекама
Србије“, 18. новембар
- Округли сто на тему „Положај младих у Чачку, њихови проблеми и могућности за
решавање истих“, Канцеларија за младе у Чачку, 20 март
- Учешће на 12. Међународном стручном скупу библиотекара из земље и
иностранства на тему „Тинејџери – захтевни корисници и библиотеке за нове
генерације“ у Лазаревцу. Представила сам стручни рад „Тинејџери и библиотека“
кратким истоименим филмом за који сам написала сценарио. ( 16. септембар)
- Семинар „Подстицање читања код деце и младих“, предавачи Љиљана Косијер и
Даниела Скоковић, Библиокутак Градске библиотеке, 8. октобар (6 бодова)
- Семинар „Управљање конфликтима у библиотекама: у сусрет стварању ефикасног
радног окружења“, предавач Јелена Јовин, Библиокутак Градске библиотеке, 27.
новембар (4 бода)
- Предавање на тему „Школе и библиотеке као чувари српског језика“ проф. др Рајне
Драгићевић
Објављени стручни радови:
1.Марија Радуловић, „Тинејџери и библиотека“ у:
МЕЂУНАРОДНИ стручни скуп Тинејџери - захтевни корисници и библиотеке за
нове генерације (2015 ; Лазаревац)
Тинејџери - захтевни корисници и библиотеке за нове генерације : зборник радова са
међународног стручног скупа одржаног у Лазаревцу, 15.-16. септембра 2015. /
приредила Милица Матијевић. - Лазаревац : Библиотека "Димитрије Туцовић", 2015
(Ваљево : Видиа штампа). - 188 стр. ; 21 cm
2. Предговор за каталог изложбе „Чачак некад и сад“ у:
ЋИРКОВИЋ, Љубиша, 1955Чачак некад и сад / [аутор изложбе и каталога] Љубиша Ћирковић ; [предговор]
Марија Радуловић. - Чачак : Центар за визулена истраживања ''Круг'', 2015 (Чачак :
Мултиграф). - [6] стр. : фотогр. ; 14 cm
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3. “С оне стране Дунава и Нере“ у часопису „Дисово пролеће“, број 46, мај 2015.

ЦЕНТАР ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ
Центар за дигитализацију у 2015. години наставио је обављање активности које су
у оствареном обиму ретке међу јавним библиотекама Србије: дигитализација књижне,
некњижне и аудио-видео завичајне грађе. Ове послове обављали су стално запослени,
виши библиотекар др Богдан Трифуновић и библиотекар Александар Вукајловић,
књижничар Љубиша Ћирковић део радног времена посвећује дигитализацији аудио-видео
грађе, а део радног времена дигитализацији посвећује и библиотекар Владимир Симић.
Статистика Одељења у 2015:
Дигитализовано у 2015:
Укупно: 10.188
новинских исечака – 4.043, књиге – 1.544, новине – 3.649, фотографије – 194,
разно – 758
Објављено укупно у Дигиталној библиотеци – 73.985, од тога у 2015. години 5.241
Целокупна дигитална грађа смештена је на серверу и сториџу у Центру, док се резервне
копије чувају на 460 DVD диска (скенирана грађа), аудио-видео грађе на хард дисковима
које одржава Центар – Архива ТВ Галаксија 032, Архива ТВ Чачак – 315 касете пребачено
у дигиталну форму, Разна грађа – 120 касете пребачено у дигиталну форму. У 2015 години
пребачено 187 дискова видео грађе са око 290 сати материјала.
Од 2014. године свакодневно се архивирају видео прилози објављени на сајту ТВ
Галаксија укупно 57 ГБ података – у 2015. години 2884. фајла (видео прилога) – укупно 27
ГБ
Од опреме активиран је сервер на који је постављена дигитална библиотека и један
систем за складиштење података. Целокупна грађа која се чува је подељена тако да се на
једном месту чувају сви скенирани документи 1.9 ТБ података, а на другом видео грађа 2.22 ТБ података, док се на старом систему за складиштење података чува архива
фотографија програма Библиотеке од 2004 године – 140 ГБ података
У 2015. године Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ постала је део
Академске мреже Републике Србије, најважније рачунарско-комуникационе мреже
Републике Србије у домену образовања и културе, чиме су унапређени инфраструктурни
капацитети наше установе из области нових технологија и интернета и запослени Центра
су биљи укључени у повезивање и инсталирање неопходне опреме.
Крајем 2015. године успостављена је сарадња са компанијом „Слобода“ Чачак, у
циљу обогаћивања фонда Завичајног одељења. Договорена је сарадња на преузимању
папирног облика компанијског листа Слобода“ и његово дигитализовање у Центру, а
такође је уговорено преузимање архиве фотографија Компаније и њено дигитализовање.
Стручно усавршавање запослених:
Акредитован семинар за библиотечко-информациону делатност -„Шта после
скенирања? Дигитализација библиотечке грађе и коришћење дигиталних колекција“.
Предавачи др Богдан Трифуновић и Александар Вукајловић одржан је у Београду, Чачку,
Гучи, Бору, Лазаревцу.
“Каталогизација монографских публикација (основе и скраћени библиографских
опис)“, предавач Тања Тасић, НБС.
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Радници Центра одржавају сајт и дигиталну диблиотеку. Такође учествују у
одржавању друштвених мрежа, на које се постављају фотографије и извештаји са
програма а уведена је и пракса да се путем разних апликација које омогућава Facebook
обавештавају пратиоци наших друштвних мрежа о програмима библиотеке. Страницу
Библиотеке у 2015. години пратило је 2500 особа (увећање за око 300 у односу на 2014.
годину).
Путем БизСМС апликације коју омогућава Телеком Србија обавештавају се
корисници Библиотеке о програмима установе (најаве програма путем текстуалних
порука), а такође се несавесни корисници опомињу да врате књиге.
Радници Центра пружају техничка подршка запосленима, одржавају рачунаре и
мрежu. У сарадњи са колегама изрaђују презентације које се приказују на програмима
Библиотеке.
Запослени у центру су учествовали у изради неколико пројеката за Министарство
културе (Дисово пролеће, Часопис „Глас библиотеке“
Радници Центра су пружали разне видове техничких услуга при реализацији
програма, а нарочито око организације 52. Дисовог пролећа. Укључени смо у објављивање
публикација (скернирање грађе, фотографисање и припрема за штампу).
Такође се снимају и фотографишу сви програми установе.
Александар Вукајловић је у сарадњи са Светланом Петровић, секретаром установе
и директором израдио план набавки и учествује у истарживању тржишта за набавку
добара и услуга.
Александар Вукајловић је председник комисије за јавне набавке у установи
(набавке књига).

ДИРЕКТОР
Даница Оташевић дужност директора обављала је од 1. јануара до 28. децембра
2015. године, када је на ту функцију након расписаног конкурса и спроведене законске
процедуре именован од министра културе др Богдан Трифуновић. Осим обављања
надлежности дефинисаних законом о култури, законом о библиотечко-информационој
делатности, Статутом Градске библиотеке и другим правним актима, директор је настојао
да унапреди библиотечку и културну делатност у чачанској општини и Моравичком
округу и још боље позиционира локалну заједницу на културној мапи Србије. Уз
функцију директора Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“, Даница Оташевић
била је директор „Дисовог пролећа“, а 2015. године и манифестације „Летњи дани
културе“, затим главни и одговорни уредник осам издања монографских публикација и
часописа („Од осмеха до рачунара“, „Дуге и кратке песме“, „Океан“, „Сабирник научног
дела Ђорђа Ђукића“, каталога „Песма, граница светова“ и „Изван сваког зла“, часописа
„Глас библиотеке“ број 21. и „Дисово пролеће“ број 46), као и уредник и аутор већине
текстова на сајту и другим електронским адресама, позивницама, билборду и рекламном
материјалу.
Даница Оташевић је један од аутора приручника за школске библиотекаре „Од
осмеха до рачунара“, уводника за нови број часописа „Глас библиотеке“ и Извештаја о
раду Градске библиотеке за 2014. годину, слова о лауреату награде Млади Дис „Пре и
после мерења времена“ у књизи „Океан“ Маше Сеничић, аутор трећег издања каталога
„Изван сваког зла“ као и интервјуа са лауреатом Дисове награде Сашом Радојчићем
„Моме храму темељи у души леже“. Директор је у 2015. години говорио на промоцији:
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књиге „Краљев библиотекар“ у Народној библиотеци Србије у Београду и у Библиотеци
„Радоје Домановић“ у Тополи, затим часописа „Глас библиотеке“ број 20, књижевном
представљању лауреата награде „Млади Дис“ у Београдском културном центру, као и на
отварању 52. „Дисовог пролећа“ у Заблаћу, Српском књижевном друштву, на 60. Сајму
књига у Београду, у Краљеву и у Бору. У Српској академији наука и уметности и у Чачку
представљена је књига „Поменик научног и стручног рада Ђорђа Ђукића“ где је Даница
Оташевић у својству уредника говорила о значају публикације. У оквиру манифестације
„52. Дисово пролеће“ реализовано је 17 програма, две изложбе, организован научни скуп
са Институтом за књижевност и уметност о Бранку В. Радичевићу и гостовање песника
Срба из Темишвара са представљањем у Чачку, Краљеву и Београду, штампано је четири
публикације и за медије дато више изјава и писаних саопштења. Организована је
традиционална 16. изложба издаваштва, у три огранка организована је пригодна додела
награда најбољим читаоцима, више посета школама и вртићима, шест акредитованих
семинара за библиотекаре, предавање др Рајне Драгићевић, професора Филолошког
факултета у Београду о улози школа и библиотека у очувању српског језика и културе.
Директор је на стручном скупу библиотекара Републике Српске у Требињу (16. и 17.
април) на тему „Усклађивање могућности и потреба“ излагао рад о искуствима чачанске
библиотеке у обезбеђењу додатних средстава за остваривање програма и штампање
вредних публикација, присуствовао стручним семинарима „Подстицање читања код деце
и младих“ и „Управљање конфликтима у библиотекама: у сусрет стварању ефикасног
радног окружења“ и стекао 10 бодова стручног усавршавања. У циљу пропагирања читања
написала је три приказа за „Књигу недеље“: Алисон Ричман „Сећање на љубав“; Лари
Грајем „Велика књегиња ишчезлог царства; и Маша Сеничић „Океан“.
Даница Оташевић је активно учествовала у раду Заједнице матичних библиотека Србије,
редакције „Гласа библиотеке“ и „Дисовог пролећа“, Одбора за обележавање два века од
Боја на Љубићу, била члан жирија за награду „Даница Марковић“ за издавачки подухват
чачанских издавача. Аутор је пројекта у области Савремено стваралаштво за
суфинансирање „Дисовог пролећа“ од Министарства културе где је обезбеђено 300.000
динара за манифестацију, као менаџер омогућила је донацију Чачанске банке а.д. од
80.000 динара, Електромораве, Дунав осигурања и Компаније „Дис“ (60.000 динара) за
реализацију програма Дисовог пролећа.

ЛЕТЊИ ДАНИ КУЛТУРЕ
У складу са „Правилима о организовању манифестације Летњи дани културе“ у
Чачку (Члан 2.), Град Чачак поверио је Градској библиотеци „Владислав Петковић Дис“
организацију Манифестације Летњи дани културе у Чачку у 2015. и 2016. години.
Градоначелник Чачка мр Војислав Илић је донео решење о именовању девет чланова
Одбора Летњих дана културе у Чачку за 2015. и 2016. годину из установа културе и
просвете са територије Града. Директор манифестације у 2015. години била је директор
Библиотеке Даница Оташевић.
Одбор Летњих дана културе за 2015. и 2016. годину чине:
1. Богдан Трифуновић, Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“, председник
Одбора;
2. Александар Дачић, помоћник градоначелника Чачка за друштвене делатности;
3. Ана Богићевић, Машинско-саобраћајна школа Чачак;
4. Драгојло Јеротијевић Дом културе Чачак;
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5. Маријана Лазић, Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“;
6. Гордана Мајсторовић, Туристичка организација Чачка;
7. Лела Павловић, Међуопштински историјски архив Чачак;
8. Делфина Рајић, Народни музеј Чачак;
9. Маријана Рацковић, Уметничка галерија „Надежда Петровић“.
Конкурс Летњих дана културе (ЛДК) трајао од 9. 03. до 9. 04. 2015. године. На
конкурсу су могле учествовати организације, установе, правна лица и предузетници из
области културе и културног стваралаштва са својим програмима. Конкурсом је одређено
да програми који буду изабрани могу бити финансирани, односно суфинансирани до
максималног износа средстава предвиђених финансијским планом манифестације, док су
учесници сами обезбеђивали организационо-техничке услове за реализацију својих
програма. Конкурс је посебно нагласио да физичка лица на конкурсу могу учествовати
само преко правних лица због немогућности организатора манифестације да ангажује
појединце, а у вези са ограничењима установљеним законским прописима.
На конкурс је пристигло 40 програма од 30 различитих носилаца. Приликом избора
програма Одбор је посебно вредновао следеће критеријуме:
- да програми афирмишу локалне младе уметнике,
- афирмишу нове, алтернативне просторе,
- садрже могућности дугорочног развоја,
- имају прецизно образложене активности и јасан финансијски план.
Одбор ЛДК је на седницама одржаним 20. априла, 13. и 19. маја 2015. године
разматрао све пристигле програме, па је утврђена коначна листа од 29 програма, којима је
расподељено 789.000 динара (из укупног буџета од 900.000), док је Одбор донео одлуку да
се преосталих 111.000 динара расподели на пратеће активности (оглашавање, дизајн,
штампа, надокнаде жирија). Од 29 прихваћених програма 14 је музичко-сценских, 6
ликовно-визуелних, 8 књижевних и 1 мултимедијалан.
Програми ЛДК одржани су у периоду 2. 07 – 31. 08. 2015. Укупно је одржано 58
културних програма током два месеца са 89 различитих активности: концерти, изложбе,
књижевне вечери, радионице, предавања.
С обзиром на разноврсност одржаних програма публику Летњих дана културе
чинили су сви узрасти становништва, разних интересовања из области културе. Жири је
утврдио да су по броју учесника и одзиву публике најмасовнији програми били музички
садржаји, програми културно уметничких друштава и програмске радионице за децу.
Одлуком од 3. јула 2015. године Одбор је одлучио да се у жири за 2015. годину
именује Зорица Лешовић Станојевић (новинарка „Чачанског гласа“), председница жирија,
и чланови Предраг Живковић (запослен у Уметничкој галерији „Надежда Петровић“) и
Небојша Јовановић (новинар Озон прес-а). Овом одлуком у жири су изабрана три члана,
двоје из области медија који се баве културном сценом у граду, и један члан из градске
установе културе. Жири је преузео обавезу да донесе одлуку о најквалитетнијим
програмимам ЛДК, да прати програме, извести Одбор уколико неки од програма није
реализован, и да састави извештај о манифестацији, са критичким мишљењем жирија о
општим карактеристикама манифестације. Одбор је расподелом средстава манифестације
у 2015. години предвидео новчану надокнаду за рад жирија у укупном бруто износу од
30.000 динара (укупно за сва три члана).
Жири је своју одлуку донео самостално и независно од Одбора, односно
организатора Манифестације, коју је на конференцији за медије 5. октобра 2015. године
саопштила председница жирија Зорица Лешовић Станојевић. Једногласном одлуком
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жирија за најбољи програм (1. награда) проглашен је програм концерата „Cool Summer
With Downbeat“ Александра Поповића и сарадника, због „својих високих уметничких
домета и виртуозности у извођењу“ на четири различите локације у граду. Другу награду
равноправно су поделили програми Лето у Музеју – „Чаролија глине“ Народног музеја
Чачак и Креативна радионица „Лето у Библиотеци“ Градске библиотеке Чачак, док је
трећа награда припала програму „Амен Ађес Сићијас – Ми данас учимо“ Књижевног
клуба „Драгослав Грбић“ и Удружења Рома „Будимо људи“. Жири је одлучио и да
похвали шест програма из различитих стваралачких области који својим квалитетом
заслужују да буду истакнути: Музичка радионица „Како бубањ каже“, аутора Александра
Алемпијевића, Душана Даријевића и сарадника; „Креативизација“ аутора Данијеле
Пајовић, Милице Тресач, Николе Ћировића и Филипа Милетића; „Рез на кожи“ ауторски
пројекат Драге Гавриловић и Алтернативне радионице „Реч“; „Парк певао, човек човеку
музика био“ ауторке Мине Матијашевић и сарадника; Летње вечери културе и духовности
на Љубићу, Црквена општина љубићка храм Св. кнеза Лазара; Дарови наше сестре
Надежде ауторки Јелене Ружић, Оливере Гавриловић, Исидоре Топаловић и Анете
Петровић. Свим награђеним и похваљеним програмима уручене су дипломе и похвале,
док се првонаграђени програм „Cool Summer With Downbeat“ Правилима манифестације
аутоматски квалификује за наредне Летње дане културе.
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЛЕТЊИХ ДАНА КУЛТУРЕ
Укупан буџет манифестације био је на нивоу претходне године, 900.000 динара.
Након избора 29 програма Одбор је истим доделио 789.000 динара за суфинансирање
програмских активности, док је 111.000 динара расподељено на пратеће активности
манифестације, и то: услуге оглашавања 30.000, услуге штампе рекламног материјала
30.000, дизајн 11.000, рад жирија 30.000, остале услуге 10.000 динара. Одбор је донео
одлуку да се за реализацију пратећих активности ангажује агенција „Атеље Јуреш“ из
Чачка, јер организатор није био у могућности да додатно ангажује потребна лица
(дизајнера, чланове жирија) због достигнутог законског лимита додатног броја запослених
на одређено време, као и због раније усвојеног плана јавних набавки (за штампање
рекламног материјала).
Два предвиђена програма нису одржана, а да је један одржан без средстава ЛДК, па
је остало непотрошених 87.000 динара за програме, који су враћени у буџет Града.

Чачак, 24. 02. 2016.
Извештај сачинио
др Богдан Трифуновић, директор

Прилози:
- четири статистичка извештаја
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