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Основни подаци: 
 

Назив институције:  

     Матична библиотека Западнобачког округа   

     Градска библиотека Карло Бијелицки, Сомбор 

     Адреса:  Краља Петра I 11 

     Е-mail адреса:biblioso@еunet.rs 

     Телефон: 025/482 827 

     Број факса: 025/ 420-266 

     www.biblioso.org.rs 

 

Стационарни библиотечки огранци: Алекса Шантић, Бачки Брег, Бачки Моноштор, 

Бездан, Чонопља, Дорослово, Гаково, Кљајићево, Колут, Риђица, Станишић, Стапар, 

Светозар Милетић и Телечка. 

 

Матичност: 

С о м б о р 

Народна библиотека Апатин 

Народна библиотека Кула 

Народна библиотека Бранко Радичевић Оџаци, 

Укупно 65 библиотека и библиотечких јединица у Западнобачком округу 

 

Фонд књига: 368 656 
Фонд периодике: 661 

 

Начин финансирања основне делатности: 

Оснивач * Скупштина града Сомбора, финансира основну делатност Библиотеке. 

Остали извори прихода: 

- Министарство културе Републике Србије  

- Влада АП Војводине 

- Друга надлежна министарства 

- Сопствени приход 

- Фондације  

- Спонзори и донатори 

- Партнери 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblioso.org.rs/
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Издавачка делатност: 

Часопис Домети 

* Књижевне едиције: 

Голуб 

Венац Лазе Костића 

Сомборска баштина 

Вељкови дани – Вељкова голубица 

Константин. 

 

Сталне Манифестације: Вељкови дани, Дан Лазе Костића, Подунавски дани Јаноша 

Херцега, Сомборски књижевни фестивал 

 

Програм рада Сомборске библиотеке за 2019. годину сачињен је на основу 

програма основне делатности, законских обавеза, норматива и стратешких пројеката.  

Као регионална матична библиотека Западнобачког округа, делатност је усклађена са 

законским прописима, Статутом Библиотеке, уз надлежност Управног одбора.  

Посебан значај за унапређење делатности је примена Закона о библиотечко-

информационој делатности којим је нормативно уређен стандард савременог 

библиотечког пословања.  

Делатност Библиотеке чине: прикупљање, обрада, чување и давање на коришћење 

књига, новина, часописа, CD и DVD збирки, презентовање програма и реализација 

пројеката. Библиотека ће информисати и услужити кориснике на основу сопственог фонда 

и фондова других Библиотека у оквиру лиценцираног узајамног каталога Cobissи 

применом пројеката дигитализације грађе.  

Програми и пројекти Библиотеке одговарају концепту савременог библиотекарства 

с циљем афирмисања нових услуга регионалног значаја. 

Манифестације и програми током године су: Вељкови дани,Дан Лазе 

Костића,Сомборски књижевни фестивал, Подунавски дани Јаноша Херцега, промоције, 

изложбе, дечје радионице, библиотечки семинари и конгреси. 

Богата књижна грађа и вредни наслови периодике, уз све програме и пројекте 

Библиотеке, обавезују на испуњавање закона и стандарда за матичне библиотеке 

деловањем посебних одељења, одређених законом и стандардима, а континуирана набавка 

нових наслова обавезујућа је за оснивача.  

 

Матичне функције 
 

Матичне функције дефинисане су Законом о библиотечко-информационој 

делатности («Сл. гласник РС» бр. 52/2011). Послови из ове области поверавају се 

одређеним библиотекама у целини и њиховим матичним службама у ужем смислу. 
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Градска библиотека Карло Бијелицки у Сомбору од 1994. године прати стање 

библиотечко-информационе делатности у свим библиотекама и библиотечким јединицама 

у Западнобачком округу, осим библиотека високошколских и научноистраживачких 

установа. Матична служба уписала је до сада у регистар на републичком нивоу 65 

библиотекe и библиотечкe јединицe, a брисала из регистра 2 библиотечке јединице које су 

престале са радом због приватизације или гашења установа чији су организациони део 

биле (Фабрика шећера у Црвенки и ОШ «21. октобар» у Сомбору). 

Матична служба планира своје годишње активности у складу с чланом 22 Закона о 

библиотечко-информационој делатности. Исцрпан програм рада, као и извештај о раду, 

подноси Покрајинском секретаријату за културу, који делимично финансира трошкове 

спровођења планираних активности. 

У свом раду матична служба уско сарађује са одељењима за развој библиотечке 

делатности у Библиотеци Матице српске и Народној библиотеци Србије.  

Матична служба координише и послове набавке библиотечко-информационе грађе и 

извора за градска одељења и стациониране огранке сомборске библиотеке. 

 

Основна програмска делатност 
  

Уважавајући обим и сложеност библиотечких послова, а обзором на наметнуту и 

спроведену рационализацију радних места с једне стране, као и проширење потреба 

корисничких услуга с друге стране, Сомборској библиотеци, у својству савременог 

библиотечко-информационог и дигиталног центра Западнобачког округа неопходна је 

знатнија финансијска, материјална и програмска подршка. 

За редовне послове и услуге у сомборској Градској библиотеци Карло Бијелицкиу 

граду и селима, и за пројекте и програме Библиотеке, неопходно је стално и додатно 

ангажовање редовно запослених и стручних сарадника, учесника на програмима, 

медијатора и др.  

Матичне функције, послови свих одељења, даља аутоматизација и дигитализација, 

налажу знатно увећан обим пословања. Неопходна је прерада фондова, дигитална 

презентација грађе, уз засебно Одељење периодике и Реферални центар (електронска 

обрада серијских публикација, израда локалног електронског предметног каталога - 

аналитичка обрада часописа, мултимедијална презентација грађе културних и државних 

институција, електронска издања, звучне књиге;израда библиографије Сомбора).  

Према плану набавке, на основу стандарда, Градска библиотека у Сомбору није у 

могућности приновити у градским одељењима и стационираним библиотечким огранцима 

монографске и серијске публикације у 2019. години, планираним средствима Града 

Сомбора. На основу  утврђеног стандарда за градове Србије, матичној библиотеци 

припада 5.520.000 динара, а Библиотека је код оснивача, посебном ставком у буџету 

планирала мањи износ, а преостали износ за набавку библиотече грађе биће обезбеђен 

откупом Министарства културе и информисања Републике Србије, дотацијама 
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Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање, сопственим средствима, 

као и поклонима институција и грађана. 

Уз одобрена средства оснивача Библиотека ће додатно потраживати средства, по 

законом регулисаним стандардом, за набавку грађе у свим одељењима Библиотеке. 

Библиотека ће користити за набавку књига повољније понуде на сајмовима и 

партиципацију с надлежним институцијама и фондацијама, уз набавку грађе у оквиру 

посебних пројеката, односно примењивати Закон о јавним набавкама приликом куповине 

библиотечке грађе. 

Надлежно Министарство културе и информисања РС по закону је дужно да прати 

стандарде и обавезно финансирање локалне самоуправе. 

Ова обавеза експлицитно се односи на средства за набавку библиотечко-информационе 

грађе и извора, рачунарске и комуникацијске опреме јавних градских и општинских 

библиотека, финансирање стручног усавршавања, где средства обезбеђује град, општина, 

односно јединица локалне самоуправе. Програмима Јавних радова и другим пројектима 

Сомборска библиотека обезбедиће богатију понуду за кориснике и већи учинак. 

Планирани програм књижевних промоција, на основу предвиђених средстава 

оснивача, биће богатији. Планиране су по две до три промоције месечно, у зависности од 

аутора и њиховог расположивог времена. 

Бесплатан приступ интернету у позајмним одељењима Библиотеке и остварени 

нови кориснички програми предуслов су очекивања још већег броја посета и корисника 

свих узраста и различитих интересовања. Наравно, очекивано повећање броја корисника 

условљено је и обавезујућом набавком грађеи набавком одговарајуће рачунарске опреме 

која подржава нове информационе технологије за ефикасније библиотечко пословање. 

Анимација различитих узраста корисника за радионице биће реализована у простору 

Библиотеке, других културних институција и онлајн дебатама.Остварење плана уписа и 

коришћења библиотечке грађе одредиће стандарди и понуђени програми. 

У оквиру међубиблиотечке позајмице читаоцима ће бити омогућено коришћење 

публикација из других библиотека, аистовремено, корисницима других библиотека 

отворен је онлајн приступ библиотечкој грађи Сомборске библиотеке, а члановима и 

кориснички приступ. 

Сомборска Библиотека, као пуноправна чланица Виртуелене библиотеке Србије 

(ВБС) и корисник програма COBISS, заједно са још 178 библиотека у систему, активно 

учествује у узајамној каталогизацији креирањем записа у узајамну базу података, као и 

преузимањем библиографских записа из узајамног у локални електронски каталог.  

Библиотека је отпочела и укључивање стационираних библиотечких огранака у Cobissбазу 

Библиотеке што би знатно допринело побољшању квалитета библиотечких услуга у 

огранцима, али је то обустављено због пословања у библиотечким огранцима које је 

сведено на минимум. 

Сомборска библиотека планира у 2018. години још богатије и садржајније 

електронско и дигитално пословање и презентовање  настављањем  послова 
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дигитализације  библиотечке грађе.Збир завичајних информационо-дигиталних збирки 

чине јединствену базу. 

 

Сталне манифестације 
 

 

Сомборски књижевни фестивал – март, мај 2019. 

 

Организатори Фестивала су Градска библиотека Карло Бијелицки из Сомбора и УГ 

„Сомборски књижевни фестивал” из Новог Сада. Фестивал се организује ради адекватније 

промоције савременог стваралаштва и укључивања млађе публике. Фестивал је до сада, 

врло успешно, организован три пута. 

Фестивал је замишљен као дводневна манифестација у којој учествује шест 

етаблираних писаца који ће током две фестивалске вечери разговарати са модераторима о 

свом раду и савременој домаћој књижевности. Одабрани писци су позвани на основу свог 

присуства у актуелној продукцији, као и чињенице да су награђени најважнијим наградама 

за домаће стваралаштво. 

Други део Фестивала је конкурс за другу књигу аутора млађих од 35 година. 

Конкурс је намењен писцима са једним издањем иза себе, а његов циљ је да помогне 

списатељима млађе генерације да превазиђу проблем друге књиге. Како не постоји 

конкурс за други рукопис, овај аспект је оно што издваја Фестивал од њему сличних. 

Награда (штампање награђеног рукописа) ће бити уручена током Фестивала, а аутор ће 

учествовати у разговорима и читањима. 

Трећи аспект Фестивала окренут је публици која ће активно учествовати у 

разговору са писцима. 

 

Финансијска средства потребна за реализацију манифестације: 150.000,00 динара. 

 

 

Подунавски дани Херцега Јаноша – септембар 2019. 

 

Књижевнанаграда „ХерцегЈанош”, додељујесеуоквиру Подунавских дана Јаноша 

Херцега. Награда се додељује ауторима који кроз свој рад препознају и представљају 

особености регије у којој живе, у складу са филозофијом Јаноша Херцега. 

Награду Херцег Јанош2000. године утемељило је Џепно позориште Берта Ференц, 

а ауторска права за доделу награде, која носи име знаменитог академика и књижевника, 

некадашњег директора Градскебиблиотеке, Јаноша Херцега, преузела је Градска 

библиотека Карло Бијелицки.  

 

Финансијска средства потребна за реализацију манифестације: 150.000,00 динара 
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Дан Лазе Костића - 3. јун 2019.  

 

Кулутрна манифестација Дан Лазе Костића, посвећена је песми Santa Marija della 

Salute, коју је Костић завршио баш тог дана и послао је Матицу српску за штампање. У 

организацији Градске библиотеке Карло Бијелицки и Удружења грађана Раванградско 

пролеће ова манифестација биће одржана пети пут.  

У оквиру манифестације лауреату се додељује повеља Венац Лазе Костића и у 

односу на финансијске могућности  објављује књига у Едицији Венац Лазе 

Костић.Досадашњи лауреати били су Давид Кецман, Перо Зубац, Предраг Богдановић Ци, 

Лаза Лазић, Душко Новаковић, Вида Раич и Гордана Ђилас. 

Манифестација негује песничку реч,  и сваке године окупи велик број песника из 

Сомбора и околине.  

 

Финансијска средства потребна за реализацију манифестације: 120.000,00 динара 

  

 

Вељкови дани 

 

Књижевна манифестација Вељкови дани, својом програмском оријентацијом стекла 

је леп углед у културном животу земље. Као трајан траг сваких Вељкових дана остају 

зборник саопштења и књига приповедака у избору награђених приповедача.  

Програм Голубић, међународни наградни конкурс за ученике основних и средњих 

школа, такође је саставни део ове манифестације.  

 Обзиром на стручно мишљење и препоруку Одбора манифестације, измењен је, и 

усвојен од стране УО ГБКБ, нови Правилник о организовању Вељкових дана, по коме ће се 

убудуће манифестација одржавати сваке друге године, како је установљењем ове 

манифестације у њеном зачетку, и било предвиђено. С тим у вези, наредни Вељкови дани 

планирају се за 2020. годину. 

 Циљ манифестације Вељкови дани је да трајно чува успомену н Вељка Петровића, 

пропагира и изучава његово стваралаштво и наградом за приповетку подстиче уметничко 

стваралаштво приповедања. 

Одељење за стручну литературу и референсну збирку и периодику са 

одговарајућом читаоницом 
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Програм рада Одељења за стручну литературу и референсну збирку и периодику (у 

даљем тексту Одељење) за 2019. годину сачињен је на основу програма основне 

делатности, законских обавеза, норматива и стратешких пројеката. 

Средства за набавку библиотечко-информационе грађе и извора обезбеђује оснивач 

а на основу стандарда прописаних за јавне библиотеке. 

Библиотека набавља библиотечко-информациону грађу и ствара нове 

информационе изворе на основу самосталне процене библиотечко-информационих 

стручњака, према утврђеној набавној политици, а у складу с потребама најширег круга 

корисника, укључујући и потребе националних, верских и језичких мањина. 

Библиотека негује и развија своју референсну збирку, која је током времена мењала 

изглед, садржај и улогу у научном, стручном и истраживачком раду корисника. 

Селективно се сакупљају капитална дела која у себи садрже акумулирана светска сазнања, 

неопходне чињенице и податке. 

Референсна збирка је систем узајамно повезаних монографских и серијских (новине 

и часописи) секундарних и терцијалних публикација намењених брзом добијању података 

потребних корисницима. 

Формирање референсне збирке и сакупљање референсних дела различитог 

садржаја има за циљ да као важан информативни инструмент удовољи информационим 

потребама корисника и помогне библиотекарима у решавању њихових захтева. 

Референсно дело – као секундарни документ пружа, доноси, у скраћеном и сажетом 

облику разне информације о примарним публикацијама и знањима уопште.Референсни 

рад је директна персонална помоћ читаоцима у тражењу информација, 

подучавање и едукација корисника. 

Одељење библиотечко-информациону грађу формира на три различита начина: 

куповином, разменом и поклоном. 

И у 2019. години биће примарна континуирана планска набавка и селективно 

сакупљене наше и стране монографске и серијске секундарне и терцијалне публикације 

(библиографије, енциклопедије, лексиконе, речнике, приручнике, адресаре, годишњаке и 

слично). 

Библиотекари на Одељењу консултоваће разне онлајн базе, стручне портале, 

научних информација КoБСОН и медијске документације ЕБАРТ за потребе специјалних 

програма и корисника. Пружаће се библиотечке, библиографске и рефералне 

информације. 

Наставиће се каталошко-библиографска обрада монографских и серијских (новине, 

часописи, ревије, билтени, годишњаци, алманаси, летописи, зборници) публикација, 

некњижне грађе, интегративних извора, анотација и чланака, као и редакција каталошких 

записа у локалној и узајамној бази података COBISS (Кооперативни онлајн библиографски 

систем и сервиси). 

Услуге Стручне литературе најчешће користе ученици и студенти за израду 

семинарских радова, реферата, матурских радова, али и одрасли корисници за стручно 
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усавршавање, истраживачки и научни рад. Запослени помажу корисницима и при избору 

литературе за одређену тему.  

Библиотека врши међубиблиотечку позајмицу публикација из свог фонда као и из 

фондова других библиотека у Србији и иностранству.  

Одељење може да задовољи око 80% потреба корисника, док ће остале потребе 

корисника задовољити библиотечко-информационом грађом добијеном 

међубиблиотечком позајмицом из других библиотека.  

На Одељењу периодике планирано је да се путем размене за часопис Домети 

обезбеде следећи наслови часописа: 

1. Летопис Матице српске 

2. Златна греда 

3. Mons aureus 

4. Кораци 

5. Траг 

6. Багдала 

7. Култура 

8. Шветлосц 

9. Луча 

10. Београдски књижевни часопис 

11. Поља 

12. Српски књижевни лист 

 

док ће се путем куповине фонд обнављати за следеће наслове: 

 

1. Политика 

2. Данас 

3. Дневник 

4. Magyar szó 

5. НИН 

6. Политикин забавник 

7. Службени гласник РС 

8. Службени лист АП Војводине 

9. Сомборске новине 

10. NationalGeographicSrbija 

11. Свеске 

12. Нова мисао 

13. Пољопривредников пољопривредни календар  

Упоредо са каталошко-библиографском обрадом нових наслова наставиће се 

рекаталогизација старог фонда серијских публикација. 
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Промоција дигиталне збирке Дигитални Сомбор - 2019. 

 

Сомборска библиотека je 2015. године, низом активности, обележила велики 

јубилеј штампе, 150 година од изласка првог штампаног листа у Сомбору.  Ова значајна 

одредница подстакла је нове поставке и нове записе у оквиру веж започетих послова и 

пројеката дигитализације сомборске баштине. 

Досадашњи учинак пројеката дигитализације, с виталним институционалним 

партнерима Града Сомбора, омогућио је да Библиотека заузме централно место за 

прикупљање великог броја дигитализованих објеката и изградњу дигиталних збирки. 

Пословима пројекта дигитализације биће направљена јединствена презентација 

досадашњих дигитализованих извора Сомбора и околине чиме ће бити омогућен 

транспарентан увид у историју Сомбора кроз завичајну штампу.  

Послови дигитализације подразумевају маркирање базе богате културне завичајне 

штампе Сомбора, којом би Град богатио дигиталну разгледницу и обезбедио дијалог 

грађана са записаном баштином. Фокус послова је штампана периодична грађа Сомбора, 

првенствено на српском језику и језику мањина, која даје могућност информисања, 

истраживања и обогаћење корисничких сервиса. 

Оваквом разгледницом Сомбора с интонацијом на стратешки развој културног 

туризма и виталне одреднице националних и Дунавске стратегије, Сомборска библиотека 

анимира, прикупља, обрађује и представља значајне регионалне одреднице.  

Пројекат дигитализације Градске библиотеке Карло Бијелицки подразумева 

анимирање представника културних институција града за заједничко учешће у изради и 

презентовању културних и привредних, стратешки одређених ресурса. 

Пројекат чине презентације, едукативни семинари, обуке и сталне активности. 

Сврха пројекта дигитализације није само атрактивно представљање бројне 

мултикултуралне, мултиетничке и мултијезичке штампе, већ суштинска ревалоризација 

поменутих потенцијала за развој креативне индустрије културе као економске и тржишне 

категорије. Идеја и пракса културне привреде разбијају стари мит о култури као о 

ванекономској категорији, показујући да је на глобалном компетитивном тржишту најјачи 

европски потенцијал управо њена историја и традиција.  

Планирани и неопходни послови у програму изградње Дигиталног Сомбора 

подразумевају равноправно укључење у процес рада у Библиотеци свих изабраних лица и 

различитих профила. Пружање стручне обуке, овим начином ангажовања, добар је пример 

сарадње библиотека и јавних установа. 

Библиотека и у наредној, 2019. години, планира да за потребе послова 

дигитализације конкурише код свих ресорних министарстава и надлежних инстанци и 

обезбеди средства за нова ангажовања.  

Финансијска средства потребна за реализацију манифестације: 20.000,00 динара. 
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Промоција Часописа за културу Домети - април 2019. године 

 

Значајан континуитет излажења сомборске штампе бележи Часопис за културу 

Домети (1974- ). По трагу уређивачке концепције, Часопис се огледа као регистратор 

савременог, пре свега књижевног и уметничког, стваралаштва  у Р Србији објављивањем 

оригиналних  литерарних и научних радова или праћењем културних збивања. У априлу 

месецу Библиотека планира промоцију Часописа за културу Домети на којој ће 

учествовати тим који уређује и припрема сваки број. Међу учесницима биће и уредништво 

Домета које чине: Саша Радојчић, писац, професор универзитета (главни и одговорни 

уредник), Кајоко Јамасаки Вукелић, писац, преводилац, професор универзитета, Војислав 

Карановић, песник, есејиста, Драган Бабић, те Горан Малбаша (лектор и колектор) и Дејан 

Подлипец (ликовно-графички уредник) 

 

Финансијска средства потребна за реализацију манифестације: 70.000,00 динара. 

Завичајно одељење 
 

Завичајни фонд броји преко 5.300 монографских публикација и саставни је део 

Градске библиотеке у Сомбору. Чини га прикупљена, сређена и обрађена штампана 

библиотечка грађа и други носиоци информација као незаобилазан збир података при 

сваком сериозном изучавању града и околине у прошлости и садашњости. Упоредо са 

каталогизацијом приновљених публикација у електронском облику, врши се 

рекаталогизација И замена лисног каталога монографских и серијских публикација 

електронским. 

Исписима, са анотацијама, из свих годишта “Школског листа”, најстаријег 

завичајног периодика на српском језику, од 1866. до Првог светског рата, уз друге значајне 

наслове, дигитализује се грађа и израђују ретроспективне библиографије листова и 

часописа који су излазили у Сомбору. 

Од других засебних целина библиотечке грађе Библиотека поседује вредне збирке 

старе и ретке књиге, са близу 700 инвентарних јединица. Најстарија књига у фонду је из 

XVI века 

Најзначајнији послови дигитализације грађе Сомборске библиотеке огледају се у 

дигитализованим форматима уз стручне анотације и преводе. 

 

План радан на Позајмном одељењу 
 

Позајмно одељење за одрасле наставиће са редовним учлањивањем грађана, 

задуживањем и раздуживањем библиотечке грађе. И у 2019. години биће могућ 

колективни бесплатан упис  чланова који су запослени у установама културе града 

Сомбора, Градској управи и Предшколској установи Вера Гуцуња (по достављеним 
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списковима запослених у тим установама).Позајмно одељење наставиће са успостављањем 

сарадње са школама, радним организацијама и удружењима грађана и радити на 

популаризацији књиге и читања. Међу редовним активностима је и месечно достављање 

Матичној служби података за аналитичку обраду о коришћењу библиотечке грађе, онлајн 

сервиса и услуга за кориснике и посетиоце.  

Сарадња са Педгошким факултетом у Сомбору, смер библиотекар-информатичар, 

одвијаће се током марта, априла и маја, када ће студенти у склопу своје наставе бити 

укључени у рад позајмног одељења. Током свакодневног процеса рада пратиће се 

издавачка продукција и вршити набавка књига, као и одабир и припрема књига за 

коричење. 

 

 

Обележавање онлајн недеље 

 

Активности кампање биће усмерене на подизање свести међу грашанима о значају 

дигиталне писмености, промовисање коришћења онлајн сервиса, безбедности на 

Интернету, програмирања и ИКТ вештина. Током кампање на позајмном одељењу биће 

организована радионица Увод у коришћење Интернета, где ће заинтересовани старији 

суграђани моћи да направе своје прве кораке у виртуелном свету. Е – виртуоз (тест 

самопроцене) је радионица за младе, која ће бити организована са циљем да одговарајући 

на низ постављених питања млади науче шта је то рачунар, чему служи, како безбедно и 

правилно могу да користе Интернет. 

 Низом програма и радионица, са темом о правилима безбедног коришћења 

Интернета, биће настављена сарадња са професорима, родитељима и ученицима Школе за 

основно и средње образовање са домом Вук Караџић у Сомбору. 

 

Обележавање Националног дана књиге 28.02.2019 

 

Поводом Националног дана књиге, библиотека ће и у 2019. години омогућити 

суграђанима уписнину са попустом од 50%. У 2018. години тога дана учлањено је близу 60 

нових корисника. 

 

 

 

 

Обележавање Светског дана књиге 23.04.2019. 

 

Поводом Светског дана књиге и ауторских права, поклонићемо читаоцима 50% 

попуста на чланарину. На улазу у библиотеку биће изложена дела из нашег фонда, два 

аутора – Мигела Де Сервантеса и Вилијема Шекспира, која су преминула 23.04. 
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Акција Књига на кућну адресу  за наше старије и немоћне кориснике, биће 

настављена и у 2019. години, сваког другог четвртка у месецу.  

 

Акција Књига недеље, започета у сарадњи са издавачком кућом Клио, у 2018. 

години, показала се врло успешном те ће бити настављена и у 2019. години. 

У складу са прописима у области библиотечко информативне делатности, неопходно је 

стално стручно усавршавање које организују Народна библиотека у Београду, Библиотека 

Матице српске у Новом Саду и Универзитетска библиотека у Београду.  

 

У циљу приближавања што већем броју корисника, у 2019. години планирана је 

израда кеса и обележивача за књиге са обележјима позајмног одељења, подацима и логом, 

који би се делили корисницима. Такође, планирана је и израда водича Моја библиотека у 

којем би био детаљно описан начин претраживања каталога, наручивања грађе и 

резервације. 

 
Финансијска средства потребна за реализацију: 50.000,00 динара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План рада на Дечјем одељењу 
 

Дечје одељење Библиотеке, поред својих редовних библиотечких послова и услуга 

ораганизује и различите програме и промоције. 

Програми се организују у зависности од интересовања и потребе наших корисника 

у сврху промоције књиге, читања и Библиотеке. Обухваћени су сви узрасти основне 

школе, као и предшколци. Поред сталних радионица организујемо и радионице по 
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договору са васпитачима и учитељима. Неке од њих су нпр: Игра асоцијација, Kвиз 

знања, Читам, пишем, причам...Значајни датуми, као што су Божић, Ускрс, Савиндан, 

Дан државности, такође обележавамо кроз радионице. Затим: Дечја недеља, Онлајн 

недеља, Међународни дан дечје књижевности, Дан писмености, Дан дечје књиге. 

Посећују нас и студенти Педагошког факултета - Kатедра за библиотекарство и 

информатику,у оквиру редовне праксе, и учествују у нашим радионицама.  

Промоције књига савремених дечјих стваралаца су такође заступљене у раду Дечјег 

одељења и то тромесечно, на свака три месеца по једно гостовање. План за наредну годину 

је да промовишемо савремене дечје ствараоце који су награђивани престижним наградама, 

као што је награда Златно Гашино перо, Награда Политикиног забавника, Змајевих дечјих 

игара и друге, како би се деца упознала са истим  и у разговору са писцима постала ближа 

књизи и чаролији читања. Акценат ће бити на анимирању деце из општинских сеоских 

школа, која до сад нису била у прилици да се сретну са дечјим писцима под кровом 

Библиотеке. Долазак деце био би, такође, у организацији Библиотеке, што подразумева 

одређена финансијска средства. 

Библиотекари Дечјег одељења ће наставити да шаљу своје пројекте на различите 

конкурсе у покрајинском и републичком Министарству културе, како би се квалитет рада 

и садржаја намењених деци подигао на што већи ниво.  

 

Финансијска средства потребна за реализацију програма: 

једно гостовање писца  15.000,00   4X15,000=60.000,00 

једна радионица  1.000,00, 3 недељно тј, 12 месечно, је  12 X 12.000,00=144.000,00 

трошкови превоза деце из сеоских школа , 4X 10.000,00=40.000,00 

трошкови сокова, слаткиша, кетеринга 50.000,00.............УКУПНО: 294.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стационарни огранци библиотеке 
 
Алекса Шантић, Бачки Брег, Бездан, Бачки Моноштор, Гаково, Станишић, 
Чонопља, Кљајићево, Риђица, Колут, Телечка, Дорослово, Стапар и 
Светозар Милетић 
  



 

16 

 

 Програми у стационарним огранцима у 2019. години биће реализовани у складу са 

условима који постоје у одређеним огранцима, обзиром да је недавном посетом истим 

установљено да у многим објектима у којима се налазе библиотеке и читаонице, услови за 

дужи боравак корисника и читалаца нису задовољавајући.  

 Тамо где услови то буду дозвољавали, биће организоване посете деце школског и 

предшколског узраста, организоване радионице читалаштва, радионице за израду 

традиционалних радова, радионице са темом актуелних празника (Ускрс, 8. март – Дан 

жена, Нова година...), различити програми у сарадњи са КЦ „Лаза Костић“, као и 

промоције издања ГБКБ и издања чија тематика је блиска саставу становништва које живи 

у одређеним местима ( ту се пре свега мисли на насељена места у којима преовлађује 

одређена национална или етничка групација). 

 Такође, у 4 објекта, у којима постоје услови (Чонопља, Кљајићево, Бачки 

Моноштор и Стапар), биле би организоване едукативно – забавне вечери Jazzbuka, на 

којима би присутни били у прилици да се упознају са основама џез музике, уз музичку 

пратњу џез квартета. 

 

Финансијска средства потребна за реализацију програма: 120.000,00 динара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остали планирани програми: 
 

 

 Обележавање 160 година постојања Градске библиотеке у Сомбору – јануар 

2019. 
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На Првој генералној скупштини Удружења за оснивање јавне општинске 

библиотеке, 2. јануара 1859. године основана је Градска библиотека у Сомбору. Њен 

утемељитељ био је финансијски службеник Карло Бијелицки. 

Поводом овог значајног јубилеја, 160 година од постојања изузетно значајне 

установе културе у Сомбору, планирамо свечану Академију током јануара месеца. 

Академија би била организована у Свечаној сали Жупаније, на којој би уз пригодан 

програм и учешће представника Министарства културе и нформисања, Покрајинског 

секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама, Народне 

библиотеке и Уноверзитетске библиотеке из Београда, Матице српске из Новог Сада, 

САНУ, представнике локалне самоуправе, свештенства, установа културе, еминентних 

имена из домена књижевног стваралаштва, као и представника образовних институција, на 

свечан и, значају Градске библиотеке у Сомбору, достојан начин обележили овај јубилеј. 

 

Финансијска средтсва потребна за реализацију програма: 350.000,00 динара 

 

 

Промоција књиге добитника НИН-ове награде  

 

Градска библиотека Крало Бијелицки сваке године, организује промоцјиу књиге 

добитника престижне НИН-ове награде. Програм на ком говоре три еманентна 

књижевника, биће организован у сали Дечије библиотеке. 

 

Финансијска средства потребна за реализацију програма: 50.000,00 динара.  

 

Онлајн недеља – март 2019. 

 

Онлајн недеља је годишња европска дигитална кампања која укључује и охрабрује 

људе да користе нове технологије и Интернет уз помоћ вештина које им пружају приступ 

многобројним могућностима онлајн света. Већ неколико година уназад Сомборска 

библиотека учествује у Онлајн недељи разноврсним програмом. Тим поводом, на Дечјем 

одељењу Библиотеке реализују се следеће активности:  

 

 Радионица Паметан клик 

 Увод у коришћење Интернета  

 Семинар о е-услугама Библиотеке  

Активности на Позајмном одељењу за одрасле: 

 

 Увод у коришћење Интернета 

 Е - виртуоз 
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Финансијска средства потребна за реализацију програма: 10.000,00 динара 

 

 

Фестивал филма Слободна зона – мај 2019. 

 

Слободна зона је серија програма који се базирају на ангажованој, савременој 

филмској продукцији а чији је циљ бављење актуелним друштвеним и политичким темама 

из целог света. Филмови Слободне зоненуде сасвим другачије виђење света далеко од 

холивудског спектакла и поједностављивања најдоступнијих медија. 

СЛОБОДНА ЗОНА има неколико токова активности, а једна од њих је турнеја 

изабраних филмова са фестивала по градовима Србије. 

Пројекције изабраних филмова у неколико дана биће приређене у сали Дечјег одељења 

Градске библиотеке „Карло Бијелицки“.  

 

Финансијска средства потребна за реализацију програма: 15.000,00 динара.  

 

 

Карневал књиге – јун 2019. 

 

Тродневни фестивал, посвећен писцима, књигама и најмлађој читалачкој публици. 

Фестивал би био организован сваке друге године пред крај наставне године. Циљ 

манифестације је промовисање књиге и популаризација читања код деце школског и 

предшколског узраста.  

 

Фестивал промовише Библиотеку као „кућу књиге“ и као место где се деца играју, 

уче, стварају, проводе своје слободно време. За реализацију фестивала неопходна је 

сарадња Основних школа Сомбора и установа културе.  

 

Тематски, фестивал ће сваки пут бити посвећен једном писцу и његовом делу,  које 

ће у три дана фестивала „оживети“ на маскенбалу, где би деца осмишљавала костиме по 

ликовима јунака из дела одабраног писца, на представи реализованој по некој од прича 

одабраног аутора, као  и на литерарном такмичењу.  

Награде које би на овој манифестацији понели наши најмлађи читаоци биле би 

груписане у две категорије: 

* најбоља маска ( три награде) 

* најбољи литерарни рад (три награде) 

 

Награде би биле књиге прилагођене школском узрасту, обележивачи за књиге са 

обележјима Дечије библиотеке, и друге пригодне награде, а на маскенбалу би се 

учесницима делиле мини чоколадице са натписима: Волим да читам, Књига је мој најбољи 

друг, Читај – не бригај и слично. 
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Финансијска средства потребна за реализацију програма (набавка награда, 

пратећег потребног промо материјала, хонорари за жири, сценографија за представу...) ; 

550.000,00 динара  

 

 

Промоција књиге Крешимира Мишака 

 

Крешимир Мишак је хрватски новинар, рок музичар и публициста. 

Познат је као водитељ емисије На рубу знаности која се емитује на Хрватској Радио-

Телевизији. Научну фантастику је почео писати 1999. године, написао је десетак кратких 

научнофантастичних прича и 2000. и 1999. је почео писати знанствену фантастику. Одтад 

је написао десетак кратких СФ прича. 2000. и 2005. је добио СФЕРА награду за најбољу 

СФ причу. 2005. године објављена му је збирка СФ-прича Звјездани рифови, а у 2006. је 

издао књигу Телепатија и телекинеза. 

 

Финансијска средства потребна за реализацију промоције: 40.000,00 динара 

 

Планиране су по две до три промоције актуелних књижевних издања месечно, али 

због актуелности и обавеза аутора, није могуће унапред утврдити тачне термине. Термини 

ће се благовремено утврђивати како за то буду постојале могућности. 

 

Финансијска средства потребна за реализацију промоција на месечном нивоу 

износе 30.000,00 динара, укупно на годишњем 360.000,00 динара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издавачка делатност 
 

 

 Библиотека планира и за 2019. годину, очување континуитета издавања часописа 

Домети. 

https://sh.wikipedia.org/wiki/Na_rubu_znanosti
https://sh.wikipedia.org/wiki/2006
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Едиција Голуб представља поновно установљену едицију Градске библиотеке 

Карло Бијелицки у Сомбору која експлицитно подразумева издавање прве књиге 

неафирмисаног књижевног аутора који нема претходно објављена издања. Избор 

књижевног дела које може бити предмет издаваштва представља једногласну одлуку 

уредништва.  

Награда победнику на конкурсу је објављивање књиге, организација промоција 

награђене књиге и презентација/иницијација аутора у књижевно ставралачке токове 

спроводећи програме представљања књиге у Граду Сомбору али и другим градовима. 

Конкурс је намењен ауторима који пишу на српском језику, старости до 35 година. 

 

Иако издавачка делатност ГБКБ није примарна делатност,  свакако је важна, јер 

значај који ова установа има већ вековима, подиже на још виши ниво. У издавачкој 

делатности, библиотека ће се руководити, пре свега, квалитетом наслова а не квантитетом 

објављених. С тим у вези, план Издавачког савета библиотеке за 2019. годину је да за 

штампу припреми и реализује следећа дела: 

 

1. Чедомир Јаничић ET IN ARCADIA EGO – формат: 12х20цм; штампа: 1/1; тираж 

300 примерака; цена штампе око 70.000 динара; 

2. Сима Јанчић СПОМЕНИЦИ СОМБОРА – формат: 20х26 цм; штампа: 4/4; тираж 

300 примерака; цена штампе око 350.000 динара; 

3. Стеван Васиљевић ЗНАМЕНИТИ СОМБОРЦИ: ДОМЕТИ СОМБОРСКИХ 

ВЕЛИКАНА  друго, допуњено издање – формат: 16х23 цм; штампа: 1/1; тираж 300 

примерака; цена штампе око 200.000 динара; 

4. Ђорђе Милошевић ДЕЛВИДЕК И СРБИ – формат: 16х23 цм; штампа: 1/1; тираж 

300 примерака; цена штампе око 180.000 динара; 

5. Петар Замбо ФОТОМОНОГРАФИЈА СОМБОР И ОКОЛИНА – формат: 23х28 

цм; штампа: 4/4; тираж 300 примерака; цена (текстови, припрема за штампу и штампа) око  

600.000 динара; 

6. Едиција Голуб, прва књига аутора до 35 година – формат: 12х20 цм; штампа: 1/1; 

тираж 300 примерака; цена штампе око 50.000 динара; 

7. Горан Малбаша БИБЛИОГРАФИЈА ЛЕГАТА СОМБОРСКЕ БИБЛИОТЕКЕ, 

књига прва – формат: 16х23 цм; штампа: 1/1; тираж 300 примерака; цена штампе око 

200.000 динара. 

8. Стојан Бербер: СВИРАЛА И ЧАРНОЈЕВИЋИ – тираж 200 примерака, цена 

штампе 40.000,00 

 

 

*** 

 

Остварена планирана финансијска средства за све предочене програме и пројекте 

додатним финансирањем и средствима из других извора обезбеђују редовно пословање. 
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Међународне институције (UNESCO, IFLA, Фондови ЕУ), закони и стандарди за 

јавне библиотеке указују на централно место библиотека у развоју информатичког 

друштва, а оснивачима на обавезу финансирања  делатности по утврђеним нормативима.    

 

 

 

 

Укупно остварени приходи у 2018. години су износили 53.420.676,74 динара 

Укупно остварени расходи у 2018. години су износили  52.914.433,21 динар  

Укупни приходи већи од укупних расхода  за 506.243,53 динара , односно, остварен 

добитак. 

 

У 2019. години по извршењу за месец  јул : 

Укупно остварени приходи  су износили  38.688.806 динара 

Укупно остварени расходи  су износили  38.688.806 динара 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    директор  Наташа Туркић 

Градска библиотека  Карло Бијелицки 

 


