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На основу Закона о култури ( „Сл. гласник РС “, бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016) у
члану 78. и Статута Народне библиотеке Осечина, у члану 31. стоји обавеза подношења
извештаја о остваривању програма и коришћењу средстава намењених за културу, која
се обезбеђују у буџету општине Осечина.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
Народне библиотеке Осечина
у 2019. години
1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Народна библиотека у Осечини је основана 23. 03. 1995. године. Право и
дужност оснивача Библиотеке врши Скупштина општине Осечина на основу одлуке о
оснивању Народне библиотеке у Осечини бр. 060-112-95 од 23. 03. 1995. године и
Одлуке о измени одлуке о Оснивању Народне библиотеке у Осечини бр. 060-452-04 од
22. 12. 2004. године.
Споменута правна акта дефинишу Библиотеку као установу која обавља делатност
којом се обезбеђује задовољење грађана у библиотечко-информационој делатности, као
и у другим областима културе.
Делатност Народне библиотеке Осечина у Осечини је дефинисана Законом о
култури ( „Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016 ), Законом о библиотечкоинформационој делатности ( „ Сл.гласник РС“ бр. 52/2011. ), Законом о јавним
службама ( „Сл. гласник РС “ бр. 42/91 ) и Статутом Народне библиотеке Осечина из
2012. године.
Основна улога Библиотеке као културно-просветне установе јесте попуњавање
фондова, обрада, заштита и давање на коришћење библиотечке грађе.
Народна библиотека Осечина се поред основне библиотечке-информационе
делатности бави и организацијом свих културно-уметничких програма на територији
општине.
Годишњи извештај о раду за 2019. годину Народна библиотека Осечина доставља
Управном одбору, Скупштини општине Осечина - своме оснивачу, Народној
библиотеци Србије и Матичној библиотеци „ Љубомир Ненадовић “ у Ваљеву.
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2. ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ
Библиотека је установа која обавља делатности којима се обезбеђује задовољење
потреба грађана, као и остваривање других Законом утврђених интереса, који су
регулисани Статутом Библиотеке, члан 12. и који гласе:
91.01 – делатност библиотека и архива
91.02 – делатност музеја, галерија, збирки
91.03 – заштита и одржавање непокретних културних добара, културно-историјских локација,
зграда и сличних туристичких споменика
58.11 – издавање књига
58.13 – издавање новина
58.14 – издавање часописа и периодичних издања
59.13 – дистрибуција кинематографских дела, аудио-визуелних дела и телевизијског
програма
59.14 – делатност приказивања кинематографских дела
90.01 – извођачка уметност
90.02 – друге уметничке делатности у оквиру извођачке уметности
90.03 – уметничко стваралаштво
90.03 – рад уметничких установа
85.20 – основно образовање
85.59 – остало образовање
85.52 – уметничко образовање
93.21 – делатност забавних и тематских паркова
58.19 – остала издавачка делатност
93.29 – остале забавне и рекреативне делатности
56.30 – услуге припремања и послуживања пића
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3. БИБЛИОТЕЧКА – ИНФОРМАЦИОНА ДЕЛАТНОСТ 36659
Библиотечка делатност Народне библиотеке Осечина остварује се у одељењу у
Осечини и издвојеном одељењу у Пецкој. У Осечини се врши набавка, инвентарисање,
каталогизација, обрада књижног фонда, формирање базе података и издавање књига на
коришћење. Одељење у Пецкој је позајмно одељење, где се обавља само издавање
књига.
Завршено је сређивање одељења у Осечини и Пецкој у смислу класификације књижног
фонда по УДК систему ( универзална децимална класификација) како то налаже Закон
о библиотечко-информационој делатности, као и разврставање књига по азбучном реду
ради боље прегледности и лакшег сналажења корисника библиотеке.
Позајмно одељење за одрасле
У позајмном одељењу за одрасле стичу се први утисци о Библиотеци, јер се налази се у
приземљу на површини од 80 м2. Читалачка публика своје потребе за књигом и
читањем највише остварује на овом одељењу чији фонд је преко 12.000 публикација.
Ту се могу наћи најактуелнији наслови из белетристике као и сви значајни наслови
књижевних класика. Књиге су смештене по УДК систему и у слободном су приступу.
У читаоници позајмног одељења за одрасле налази се дневна и недељна
штампа: Политика, НИН, Вечерње новости, Напред, Глориа, Она, Добро јутро, ...
Информације се могу добити претраживањем електронског каталога или од
књижничара и библиотекара, посебно за помоћ при претраживању локалне базе.
Дечје одељење
Дечје одељење са својим фондом, опремом и бојама одговара корисницима од
предшколског узраста до завршетка основне школе. Налази се на спрату Библиотеке у
простору од 60 м2.
Књижни фонд дечјег одељења обухвата преко 5. 500 књига. Фонд чини велики број
сликовница, белетристика за децу, школска лектира, а деци су на располагању два
рачунара и електронски каталог. Ту је и веома богата збирка приручника,
енциколпедија, лексикона и речника.
Све књиге се налазе у слободном приступу, тако да деца могу слободно и самостално
да их погледају, бирају и користе у читаоноци или да их позајмљују.
У сколпу одељења је и читаоница са 20 места у којој се свакодневно користи дечја
штампа: Политикин забавник, Светосавско звонце, ...
Научно одељење
Научно одељење је, такође, на спрату. Обухвата површину од 72 м2. Има фонд од око
10. 000 публикацијa. Структуру фонда чине књиге које припадају свим научним и
стручним областима знања: енциклопедије, приручници, лексикони, речници, атласи,
као и публикације из психологије, филозофије, религије, социологије, права, биологије,
хемије, физике, медицине, менаџмента, музике, позоришта, филма, архитектуре,
спорта, књижевне критике, географије, историје, итд.
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Књиге су смештене по систему УДК, а посебна вредност јесте слободно претраживање
фонда. Позајмица овог материјала није могућа. Набавном политиком, колико је
највише могућно, набављају се вредна дела науке и културе за потребе данашњих
читалаца, али и са одговорношћу и пред будућим корисницима.
У оквиру одељења се налази и читаоница са 60 места, коју могу користити сви чланови
Библиотеке. Овај простор се користи за извођење различитих културних садржаја:
изложбе, књижевне вечери и представљање књига.
Завичајно одељење
Завичајни фонд броји око 420 публикација, у оквиру кога се чувају дела на основу три
критеријума:
- аутор из Осечине,
- тема: Осечина
- издавач: из Осечине.
У њему се налазе књиге које обухватају различите области, завичајна периодика и
некњижна грађа ( позивнице, каталози, плакати ).
Позајмица материјала из овог фонда није могућа, већ се користи искључиво у
читаоници.
Легат професора Аце Миленовића
То је први легат који библиотека има у свом власништву. Смештен је на површини од
4 м2. Састоји се од: 44 романа, 3 речника, 21 уџбеника из францускoг језика, 16 свезака,
2 часописа, 89 касета, 2 плоче и 2 цд-а.
Издвојено одељење у Пецкој
Издвојено одељење у Пецкој смештено је у простору некадашњег Дома културе и
обухвата површину од 75 м2. То је позајмно одељење, где се само обавља издавање
књига.
На набавну политику овог одељења утичу потребе читалачке публике које је различите
образовне, социјалне и старосне структуре. Књижни фонд броји око 10. 000 књига и
садржи: белетристику- хит издања и дела проверене вредности, дечју књижевност,
лектиру за основце и средњошколце, приручнике за природне и друштвене науке, као и
општу и приручну литературу.
У читаоници издвојеног одељења налази се дневна и недељна штапма: Политика,
Политикин забавник, Вечерње новости, Напред, НИН, ...
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БИБЛИОТЕКА: САВРЕМЕНИ БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНИ ЦЕНТАР
Библиотека не сме да се сведе на службу обраде, позајмицу и читаоницу. Библиотека је
носилац информације, пројеката, перспективе која јој даје разлог постојања. Kориснициорисници
очекују више услуга него што је само коришћење књига, а наравно ту су и остали
становници који очекују информације које могу добити баш у својој библиотеци која
скупља сваки податак који је битан за постојање једног народа на територији општине
па и шире.
У 2017. години у оквиру пројекта ЕУ Библиотека је добила рачунар и полицу за
одлагање књига. Пружане су информације младима о коришћењу опреме за
претраживање базе ЕУ и тражење пројеката преко базе Еразмус + , општи позив за
пројекте из области образовања младих и спорта, затим развоја и промоције европске
књижевне културе читања.
Вести које смо претраживали по потреби, из разних структура јавног живота појединих
становника наше регије од битног значаја у културном миљеу.
Пружане су услуге у виду информације и на тај начин указана је помоћ деци основног
образовања у изради радова из области хемије и биологије.
Што се тиче завичајног фонда доста корисника је тражило информације о постојању и
пореклу територије саме општине. Посебно занимљиво, у едукативном смислу,
завичајно одељење је било студентима који су радили читаве студије захваљујући
историјски чињеницама које су пронашли у нашем фонду.
Поједине библиотеке су у нашем фонду пронашле податке које друге библиотеке нису
имале у свом. Књижничари су им благовремено дали информацију.
У 2019. години постигли смо квалитетан рад са корисницима у упознавању културне
баштине кроз радионице и дочаравањем старих заната. Едуковали смо кориснике да
сами претражују COBISS базу своје библиотеке.

Обука библиотекара
Народна библиотека Осечина је у библиотечком систему COBISS (кооперативни online
библиографски систем и сервис ) од 19. 04. 2013. године и пуноправна чланица овог
система са још 223 библиотека у Србији. Тренутно чланарину библиотекама које имају
статус Народна библиотека плаћа Министарство културе, те и наша Библиотека
користи ту повољност.
Запослене Ана Васиљевић, Јелица Зељић, Тања Петровић и Јелена Чкојић Иконић
похађале су семинаре да би се континуирано усавршавале:
 18. јануар 2019. године, Београд
„Дигитални грађанин“ - Народна библиотека Србије
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 25. јануар 2019. године,
Супштина библиотекарског друштва - Народна библиотека Србије
 17. април 2019. године, Београд
Други циклус обуке у оквиру пројекта „Дигитални грађанин“ - Библиотека
града Београда
 22. мај, Београд
Предавање на тему примене новог Закона о заштити података о личностиНародна скупштина
 31. јун 2019. године, Осечина
Стручно предавање др Александре Тртовац на тему „ Дескриптори
метаподатака и дескриптори садржаја у проналажењу информација у
дигиталним библиотекама“- Народна библиотека Осечина
 12. јул 2019. гододине, Нови Сад
Трећи циклус обуке у оквиру пројекта „Дигитални грађанин“ - Градска
библиотека Новог Сада
 22. новембар 2019. године, Београд
Радионица „Ревизија у јавним библиотекама“ – Народна библиотека Србије
 12. и 13. децембар, 2019. године, Београд
„ XIV Конференција БДС“ - Народна библиотека Србије
 24. децембaр 2019. године, Београд
Конференција „Смернице за успостављање ефикасног дигиталног наступа и
представљања установа културе у Р.Србији“, Министарство културе и
информисања Републике Србије
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Набавка књига у 2019. години
Одељења
Дечје
одељење#02
Завичајно
одељење#01
Научно
одељење#01
Пецка#03
Позајмно
одељење
за одрасле#01
УКУПНО

куповин
а
141

покло
н

сопствен
о издање

стари
фонд

32

3

18

14

80
280

189
96

11
13

10
1

290
390

149
650

222
557

8
49

37
60

416
1316

наслова
Осечина
Пецка
укупно набављено

укупно

813
372
1 185

12

188
32

примерака
926
391
1 316

Структура начина набавке
КУПОВИНА
ПОКЛОН

Буџетска средства
Министарства културе
издавача
аутора
грађана

институција
СОПСТВЕНО
ИЗДАЊЕ
СТАРИ ФОНД

650
312
18
21
113
93

650

557
49

49
60
УКУПНО

60
1 316

9

Књижни фонд 31. 12. 2019. године
Завичајна збирка
296
408

Осечина
наслова
примерака

22 590
26 486

Пецка
7 181
9 791

Укупно

30 067
36 685

Рад у COBISS систему
Током 2019. године укупно је креирано, допуњено или преузето из узајамне
електронске базе 1 317 записа за монографске публикације.

Часописи и новине
У 2019. години Народна библиотека Осечина обезбедила је куповином или поклоном
следеће домаће часописе :
Јутро (23 броја), Светосавско звонце (12 бројева), Вести ( 6 броја ), Шуме ( 5 бројева),
Библиотекар ( 4 броја ), Послови ( 48 бројева), Свеске ( 4 броја), Дар фондације Новака
Ђоковића – часопис ``Оригинал``( 80 бројева), Читалиште (3 броја), 3. Глас
осигураника (ПИО) (2 броја), Еко лист (2 броја), Одбрана (4 броја), Тренер (магазин
удружења кошаркашких тренера ( 1 број).
Укупно набављено часописа: 192

Новине
Назив новина
Политика
Вечерње новости
Илустрована политика
Глорија
Забавник
НИН
Напред
Дечји забавник

укупно

Осечина

Пецка
357
49
52
50
-

364
364
52
52
50
51
51
24
1008

508
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Коришћење библиотечког материјала
УДК број
0
1
2
3
5
6
7
8 укупно
књиге за децу
домаће
стране
9
укупно

Осечина

Пецка

413
118
22
138
39
65
31

132
7
8
17
12
5
38

5 597

1 769

2 223
1 317
2 057
72

534
463
772
42

6 495

2 030

укупно
545
125
30
155
51
70
69
7366
2757
463
2829
114
8 525

Посета Библиотеци: Осечина: 3 052
Пецка : 742
УКУПНО:
3 794

Коришћење рачунара и интернета у 2019. години
Старосна група
Деца до 18. година
Одрасли

Бр.посета Осечина
1 108
212

Бр.посета Пецка
31
23

Укупно

1 374

Структура чланова библиотеке у 2019. години
Структура
Предсколска деца
Деца до 14. година
Ученици средњих школа
Студенти
Запослени
Пољопривредници
Домаћице
Пензионери
Незапослени
Остали

Осечина
56
184
33
18
72
2
18
26
13
2

Пецка
19
89
3
52
1
7
3
4
2

укупно
75
273
33
21
124
3
25
29
17
4
11

424

Укупно

180

604

Народна библиотека Осечина је у 2019. години имала укупнo 604 чланa, од тога 424 у
Осечини и 180 у издвојеном одељењу у Пецкој.
Чланарина у 2019. години износила је 400 динара за одрасле и ученике средњих школа,
а 300 динара за ученике основних школа.
Бесплатно је уписано 207 чланова, у Осечини 154, а у Пецкој 53 чланова. Од тог броја,
по традицији, бесплатне чланске карте добилису: 75 предшколца, 56 у Осечини и 19 у
Пецкој и 82 првака, 55 у Осечини и 27 у Пецкој.
Народна библиотека Осечина традиционално награђује најактивније чланове, што се
односи на предшколце, ученике основних и средњих школа и одрасле чланове.

Најактивнији чланови Народне библиотеке Осечина за 2019. годину
Предшколци:
1. Стефан Ивановић - Осечина
2. Лука Ненадовић - Пецка
3. Лазар Милановић - Пецка
Ученициод I – VIII:
1. Јана Ивановић (IV) - Осечина
2. Урош Матић (III) - Осечина
3. Јелена Ненадовић (IV) - Пецка
4. Андријана Митровић (IV) - Осечина
5. Наталија Јанковић (V) - Пецка
6. Дуња Дамњановић (II) - Пецка
Ученициод I – IV СШ
1. Живорад Лукић (II) - Осечина
2. Тијана Јанковић (IV ) - Братачић
2. Ивана Алексић (IV) - Белотић
Одрасли
1. Бисерка Милосављевић- Осечина
2. Бранкица Лукић - Осечина
3. Душанка Топаловић – Пецка
4. Драгица Рувидић - Пецка
Најактивније чланове Народна библиотека Осечина награђује бесплатним чланским
картама и пригодном књигом.
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Најчитаније књиге за одрасле у 2019. години
1. „Док нисам срела тебе“- Мојес, Џоџо;
2. „Осечански крај у ратовима 1912-1918“- Радојчић, Милорад;
3. „Ником ни речи“- Кобен, Харлан;
4. „ОСЕЧАНСКИ КРАЈ У РАТОВИМА 1912–1918. Поменик ратним жртвама“ Радојчић, Милорад;
5. „Велике српске љубави“- Радивојевић Жижа;
6. „Његова девојка“- Холден, Блер;
7. „Цват липе на Балкану“- Куић, Гордана;
8. „ Ако ме једном превариш“ - Кобен, Харлан;
9. „Говор нашег краја: Радови лингвистичке секције у периоду од 2010. - до 2019. г“Пуљезевић, Драгица;
10. „Ноћи у Родантеу“ – Спаркс, Николас

Најчитаније књиге за децу у 2019. години
1. „Плави чуперак“- Антић, Мирослав;
2. „Глас дивљине“- Лондон, Џек;
3. „Питалице“- Стамболић, Вид;
4. „Зец Петар, пипни и осети-књига за игру“- Беатрикс, Потер;
5. „Приче за девојчице од 7 година“- Бурзан, Небојша;
6. „Летњи бродолом“- Хопкинс, Кети;
7. „Огавни“- Стамболић, Вид;
8. „ Орлови рано лете“ - Ћопић, Бранко;
9. „ Пустоловине једне цигле“ – Ђуровић, Градимир;
10. „Аутобиографија“ – Нушић, Бранислав
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4.

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ

У издању Народне библиотеке Осечина у 2019. години појавиле су се 4 књиге:
 Грујичић, Живан Ј.
Живот и смрт Миленка Павловића пилота – пуковника, друго допуњено
издање
2019. године
 Крсмановић, Зоран С.
Присећанка
2019. године
 Пудар, Огњен
Одрастање једног Пударa 1946-1966: роман у цртицама - 3. издање
2019. године
 Говор нашег краја
Лингвистичкe секцијe Основне школе „Браћа Недић“ Осечина и
професорa српског језика и књижевности Драгице Пуљезевић
2019. године

5. КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНА ДЕЛАТНОСТ
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Народна библиотека Осечина је поред основне библиотечке-информационе
делатности и организатор свих културно-образовних и забавних програма на
територији општине Осечина.
Током 2019. године одржано је 48 програма. Као и протеклих година, Библиотека
се претежно фокусирала на рад са децом и омладином, а све у циљу повећања нивоа
знања и свести о значају књиге и књижевне културе.
Организоване су колективне посете Библиотеци ученика Основне школе ”Браћа Недић”
, а потом и Образовно васпитног центра из Осечине и „ Војвода Мишић“ из Пецке.
Ученици су упознати са начином рада Библиотеке, библиотечким фондом,
коришћењем библиотечке грађе као и литературе која се искључиво користи у
просторијама Библиотеке. У нашим просторијама одржано је неколико часова из
српског језика и књижевности, социологије, историје, енглеског језика и филозофије.

Књижевне вечери
У протеклој години успешно је одржано 14 (четрнаест) књижевних представљања.
1.
У среду, 6. фебруара у великој читаоници Библиотеке одржано је представљање књиге
Огњена Пудара „Кућа пуна жена, икона и црнине“ Учествали: Миодраг Милићевић,
Љутомир Рундић, Сања Николић и Кристина Радивојевић, ученице Школе клавира и
Васил Пудар, гитара.
2.
У четвртак, 7. марта у великој читаоници Библиотеке, поводом 8. марта, Дана жена
одржан је програм „Стиховима у сусрет 8. марту“ Учестовали: професор Драгица
Пуљезевић;Сања Николић, клавир; Ксенија Поповић, солиста и Сања Симић, гитара.
3.
14. марта 2019. године представљено је капитално издање Народне библиотеке Осечина
за 2018.„Осечански крај у ратовима 1912 – 1918. поменик ратним жртвама`` Милорада
Радојчића. У програму су учествовали: др Вељко Ђурић Мишина, др Милић Ј.
Милићевић и мр Милоје Ж. Николић.
4.
28. марта представљен је роман „Сетидис“Драгана Ђермановића – Ђелета.
5.
31. маја одржано је предавање др Александре Тртовац „Проналажење информација у
дигиталним библиотекама“ намењено ширем грађанству и библиотекарима
колубарског и мачванског округа.
6.
У уторак, 1. октобра одржано је Предавање Др Радомира Поповићa „СВЕТИ САВА И
АУТОКЕФАЛНОСТ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ“ поводом 8 векова
аутокефалности СПЦ.
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7.
У четвртак, 3. октобра представљена је књига о Светој Гори Ненада Андрића у
читаоници Издвојеног одељења Народне библиотеке Осечина у Пецкој.
8.
У уторак, 15. октобра у великој читаоници Издвојеног одељења Библиотеке у Пецкој
представљена је књиге „Осечански крај у ратовима 1912-1918. Поменик ратним
жртвама“ Милорада Радојчића. У програму учествовали: др Вељко Ђурић Мишина; др
Милић Ј. Милићевић и мр Милоје Ж. Николић
9.
У уторак, 5. новембра одржано је музичко-поетско вече „Букет поезије“.
У програму учествовали: Драган Поповић Курузлија, интерпретатор традиционалне
музике, професор др Весна Васовић и Немања Ковачевић, новинар и водитељ
10.
У уторак, 12. новембра представљена књига Милоша Јевтића „ВРЕМЕНА МИЛОША
ЈОВАНОВИЋА“ О делу говорили: проф. др Дарко Танасковић, проф. Милан
Тасић,проф. др Милош Јовановић и новинар Милош Јевтић.
11.
У уторак, 19. новембра представљена је књига Ивана Јастребова„СТАРА СРБИЈА И
АЛБАНИЈА“
Говорили: Борисав Челиковић, уредник Едиције Саборник Службени гласник, доц др
Ненад Нинковић, Филозфски факултет Нови Сад,проф. др Горан Васин, Филозофски
факултет Нови Сад и проф. Светозар Гачић
Суорганизатори програма Народни музеј Ваљево – Издвојено одељење у Осечини и
Библиотеке
12.
У уторак, 3. децембра представљено капитално издање Народне библиотеке Осечина за
2019. годину „ГОВОР НАШЕГ КРАЈА“
суорганизатори Библиотека и и Лингвистичка секција ОВЦ „Осечина“
13.
У четвртак, 12. децембра у Библиотеци је одржан на програм представљања младих
ваљевских писаца који је део и наставак Трећег ваљевског сајма књига и образовања
DOCTRINA
FAIR
2019.
Програм
је
започео
представљањем
Стрипа „Kориснициarton siti“ Жељка Обреновића, а завршен представљањем романа „Црна
књига“ Луке Трипковића
14.
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У уторак, 17. децембра представљена је књиге Драгана Живановића „Поверење и
поштење живе у воденици“ и одржана пројекција филма "Драган из Ђедине
воденице"Драгану Љубише Милутиновића

Школе, радионице и конкурси
1.
У 2019. години са радом су наставиле две школице, које смо установили у 2014.
години, а реч је о школи глуме, а друга је школа клавира, која је окупила 7 полазница
и коју је наставила да води професорка клавира Тијана Станојевић, која је и предавач у
Музичкој школи. Први час у 2019. години одржан је 12. јануара, а током јула и августа
школица
није
радила.
Јесења
сезона
започела
је
13.
септембра
промоцијом школе клавира уз пригодан концертни програм прошлогодишњих и
старијих полазника ове школице.
2.
Драмска секција при Библиотеци постоји од тридесетих година прошлог века. Данас се
она зове Школа глуме и у протеклој години имали смо 11 ученика. Пролећна сезона
рада представљена је извођењем комада „Власт“ Бранислава Нушића у Осечини и
Пецкој, а у септембру рад је настављен припремом комада „Тако је морало бити “ по
тексту Бранислава Нушића.
3.
Током 2019. године свој рад је наставила Школе рок гитаре, који је обновљен у мају
2018.
Школа је намењена за све заинтересоване полазнике без обзира на музичко предзнање
и узраст, а предавач је Јован Ивановић, учитељ гитаре. Настава се одвијала у двочасима
(теорија и практичан део) сваке среде. Први наступ гитаристи су имали на програму
Сајама шљива.
4.
Акција ``Најбољи књижевни споменар`` и у шкoлској 2018/2019. години показала се
као мотивација и подстрек да се обавезна школска лектира чита и анализира са више
воље и жеље да се буде што оригиналнији у представљању прочитаних књижевних
дела. Ученици су показали креативност, маштовитост и са доста труда педантно и
марљиво записали и илустровали у својим свескама обрађену лектиру током школске
године. Ментори су им биле професорке српског језика Јелена Симић и Ана Јокић.
У сарадњи Основне школе ``Војвода Мишић`` из Пецке и Народне библиотеке
Осечина, најбољи књижевни споменари били су изложени у Библиотеци током лета.
У понедељак, 10. јуна у издвојеном одељењу Народне библиотеке Осечина у Пецкој
одржан је програм доделе награда "Најуспешнији књижевни споменар".
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Овогодишња додела награда била је на свој начин посебна. Ученици су имали прилику
да упознају дечјег писца Весну Алексић чије су књиге у протеклим годинама
биле међу најчитанијим међу дечјом публиком.
Након књижевног сусрета, Весна Алексић је доделила награде најуспешнијим
књижевним споменарима:
1.место деле: Катарина Урошевић VIII 2
Маја Марковић VIII 2 и
2. место деле: Тања Ђурђевић V 2 и
Наташа Симић VIII 2

3. место деле: Анђела Милутиновић V2 и
Вања Муратовић VI 2
Књижевне споменаре оцењивала комисија у саставу:
Јелена Симић, проф. српског језика и књижевности, председник,
Ана Јокић, проф. српског језика и књижевности, члан и
Тања Петровић, књижничар, члан.
Након доделе награда отворена је изложба најбољих књижевних споменара, која је
трајала током лета до октобра.
5.
Акција ``Читај о здравом, храни се здраво
Поводом Октобра - месеца правилне исхране Народна библиотека Осечина и ученици II
2 разреда OВЦ “Осечина“ - смер кувар са проф. Иваном Томашевић успешно су 31.
октобра на градском тргу реализовали акцију „ЧИТАЈ О ЗДРАВОМ, ХРАНИ СЕ
ЗДРАВО!“
Акцију су стручно подржали: Биљана Спасојевић, виши нутрициониста – дијететичар и
Нада Топаловић из Црвеног кртста „Осечина“. На лицу места заинтересовани су могли
пробати воће које нам је даровала Podgorina Frucht уз помоћ Верана Јосиповића. .
Библиотекари су сугађанима представили део богатог фонда литературе о узгајању и
припреми здраве хране.
Акцију су подржали бројни суграђани, а најинтересантније је било дружење са
предшколцима и васпитачицама припремне предшколске групе ПУ “Лане“.
6.
Радионица старих играчака
Народна библиотека Осечина у сарадњи са професорима разредне наставе Љиљаном
Алексић и Драганом Симићем и ученицима четвртог разреда Образовно васпитног
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центра „Осечина“ успешно је реализовала „Радионицу старих играчака“ током
септембра и октобра. Вођа радионице је била Вера Костадиновић, која је децу најпре
упознала
са
играчкама
са
којима
су
се
деца
некад
играла.
Кроз неколико сусрета девојчице и дечаци су се упознали са платном, сами цетали
преко шнита и кројили. На крају је уследило шивење лутки, обликовање лица, пуњење
и завршно ушивање. Радионица је завршена отварањем изложбе дечјих радова у
читаоници позајмног одељења за одрасле, где су ове играчке биле изложене до средине
новембра, а потом подељене у хуманитарне сврхе.
7.
Током јесени 2019. године у Библиотеци усшешно је реализована радионица за
предшколце и основце „Риба риби гризе реп“. Циљ ове заједничке активности
учитеља, васпитача, библиотекара и деце био је подстицање читалачких навика код
деце од најранијег узраста. Циљ је и неговање матерњег језика, повезивање библиотеке,
школе и предшколске установе са локалном заједницом, повезивање са установама и
удружењима
која
се
баве
афирмисањем
културе
и
уметности.
Библиотекар саветник Милица Матијевић годинама успешно ради са децом и младима.
Своја искуства са овом групом корисника обликовала јеу пројекат РИБА РИБИ ГРИЗЕ
РЕП, који је подржала општина Осечина. Организована је серија радионица и додатних
програма који ће указивати на значај књиге, читања и градске библиотеке. Показали
смо да су библиотеке корисна и забавна места где може да се учи, добију праве
информације, заједнички раде домаћи задаци, и пре свега, читају књиге.
8.
У биоскопској сали одвијале су се пробе КУД „ Крушик пластика“, данашњег КУД-а
„Браћа Недић“.
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Остали програми
1.
Новогодишњи концерт „DUА PONTE“ уприличен је 14. јануар у великој сали
Библиотеке. Дуо је представио новог албума песама из Србије “ Корени“.
2.
Крајем јануара Народна библиотека Осечина традиционално је доделила награде
најактивнијим читаоцима за 2017. годину. Награда подразумева бесплатне чланске
карте, пригодну књигу на поклон и календар Библиотеке за текућу годину. Списак
награђених читаоца односи се на предшколце, основце, средњошколце и одрасле
читаоце.
3.
26.фебруара у Галерији НБОС свечано је отворена изложба Снежане Ђенић „Армијски
Ђенерал Крста Смиљанић“
4.
Изложба ``Трептај капи боје чисте`` Данила Стојановића свечано је отворена 4. априла
5.
10. априла Библиотека је организовала Општинску смотру рецитатора „ Песниче
народа
мог“
за
ученике
основних
школа
из
Осечине
и
Пецке.
Петочлани жири вреднујући квалитет рецитација донео је одлуку који се такмичари из
сваке категорије пласирали на Окружно такмичење у Мионици:
Прва категорија ( ученици од I до IV разреда )- млађи узраст 1.Матеја Андрић
IV р. ОШ ,,Војвода Мишић“ Пецка
Страх од дубине, Мирјана Булатовић
Педагог: Данка Поповић
2. Ива Павловић
IV р. ОШ ,, Браћа Недић“ Осечина
Не дам да ме дресирају, Тоде Николић
Педагог: Весна Јосиповић
3. Милица Јевтић
IV р. ОШ ,, Браћа Недић“ Осечина
Мјесец и његова бака, Бранко Ћопић
Педагог: Бранка Степановић
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4. Јелена Ненадовић
II р. ОШ ,,Војвода Мишић“ Пецка
Посвађане ципеле, Дејан Алексић
Педагог: Данка Васић
5.Хелена Томић
II р. ОШ ,, Браћа Недић“ Осечина
Песме за мамине очи, Мира Величковић
Педагог: Милан Вујичић

Друга категорија ( ученици од V до VIII разреда )
– средњи узраст
1.Горан Павловић
VIII р. ОШ ,,Војвода Мишић“ Пецка
Цецилија, Милован Јевтовић
Педагог: Јелена Симић
2. Вања Муратовић
VI р. ОШ ,,Војвода Мишић“ Пецка
Oбичним речима речено, бичним речима речено, Биљана Станојевић
Педагог: Биљана Крсмановић
3. Ана Ђорђић
VII р. ОШ ,, Браћа Недић“ Осечина
Звездаста стаза супер звезде Николете, Елизабета Георгијева
Педагог: Драгица Пуљезевић
4. Наталија Јанковић
VI р. ОШ,,Војвода Мишић“ Пецка
Питања, Стојанка Г. Давидовић
Педагог: Анђелка Јеремић
5. Анђела Милутиновић
V р.ОШ,,Војвода Мишић“ Пецка
Чаролија, Марија Руљидић
Педагог: Биљана Крсмановић
За победнике такмичења Библиотека је обезбедила дипломе и пригодне поклон књиге.
6.

21

У Галерији је 7. маја уприличена изложба Ирене Палчек Радмановић ``Моја авлија –
мој свет подгорски``
7.
Народна библиотека Осечина била је део Трећег
Ваљевског сајам књига и
образовања Doctrina Fair, који је одржан је од 9. и 10. маја у просторијама Центра за
културу у Ваљеву. Наша установа посетиоцима овог сајма представила је своју богату
издавачку делатност.
8.
21. маја у великој читаоници Библиотеке уприличен је програм``Магични свет науке и
књиге``. Своје експерименте и научна сазнања публици су представили професор
математике и информатике Сања Радојчић и ученици 8-2 р.
9.
Народна библиотека Осечина је учествовала у програму обележавања Дана општине
Осечина, који је одржан у Парохијском дому.
10.
Обележавање годишњице погибије пилота пуковника Миленка Павловића у Горњем
Црниљеву
11.
Народна Библиотека је протекле године била укључена у 14. реализацију привреднотуристичке и културно-забавне манифестације САЈАМ ШЉИВА:
- Cвечано отварање изложбе „"Женски горњи одевни хаљетци абаџијског и терзијског
заната" Наталије Марковић, кустоса етнолога Народног музеја Ваљево у Галерији
НБОС
- отварење манифестације „Златне руке“
- Трг старих заната
- Посела код лампека
- у суботу, 31. августа 2019. године, по осми пут на Сајму шљива одржано
Такмичење здравичара, чији је организатор била Библиотека.

је

На такмичење се пријавило 12 кандидата.
Жири у саставу: Милош Јевтић, доајен српског новинарства, председник и чланови:
отац Раденко Андрић; Гордана Пајић, етнолог; професор српског језика и књижевности
Јелена Симић и Ана Васиљевић, директор Народне библиотеке Осечина, доделио је
једногласно:
1. место: деле Јелена Брадоњић из Комирића и Драгиша Симић из Мионице
2.место: Момчило Вукадин из Новог Сада
3. место : Драгица Јанковић из Осечине
Осечина наградила је најбоље здравичаре новчаном наградом. Освојено прво место
освојило је награду од 15.000 динара, друго 10.000 дин, а треће 5.000 динара.
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12.
Обележавање ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ
Овогодишња Дечја недеља у Народној библиотеци Осечина обележена је програмом
„ Хајдемо у царство књига“. Бројни програми су реализовани у сарадњи са
Предшколском установом „ ЛАНЕ“ и основним школама „ Војвода Мишић “ у Пецкој и
Образовно васпитним центром у Осечини.
Програм је започет у понедељак, 7. октобара са позоришном представом за предшколце
и школарце „Тајна чаробног кофера“ у Осечини и Издвојеном одељењу у Пецкој. У
уторак кроз пригодан програмчић, који су припремили запослени у Библиотеци,
приближили смо малишанима из ПУ „Лане“ библиотеку, библиотекаре, књигу и
читање, након кога је уследила представица „ радна навика“ и додела бесплатних
чланских карти уз заклетву чланова Библиотеке. Истог дана у сарадњи са децом
припремне предшколске групе ПУ „Лане“ и васпитачима Зорицом, Мирјаном у
читаоници дечјег одељења свечано смо отворили изложбу „Моја машта бира, да
истражи тајне Свемира“. Изложба је организована поводом обележавања Светске
недеље Свемира ( 4-10.10.2019.) „Месец капија до звезда“. У среду, наши гости су били
прваци из централног и издвојених одељења ВОЦ „Осечина“. Четвртак је био
резервисан за књижевни сусрет са дечјом песникоњом Елизабетом Геогријев, која се
најпре дружила са школарцима из Пецке, а потом и са основцима из Осечине. Програм
смо реализовали у оквиру пројекта „ Риба риби гризе реп“. У издвојеном одељењу
библиотеке у Пецкој били смо у петак, када смо се дружили са малишанима
Предшколске установе „ Лане “ из Пецке и издвојених група из околних села и
првацима Основне школе „ Војвода Мишић “ из Пецке.
Овогодишњи програм Дечје недеље завршли смо акцијом " Дечји шкраб ", којом су
предшколци и прваци осликали плато библиотеке у Осечини и Пецкој.
Бесплатне чланске карте у оквиру програма традиционално је добило 82 првака и 75
предшколаца.
13.
24. октобра уз подршку локалне самоуправе Библиотека је посетилла 64. Међународни
београдски сајам књига са својим члановима.
14.
Под слоганом “ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ“ Народна библиотека у Осечини је у уторак, 26.
новембра организовала седмо, по реду, прело. Програмом прела наша установа својим
суграђанима открива, упознаје их и чува од заборава традицију и обичаје нашег краја,
као непроцењиве вредности, које чине лепоту духа нашег народа. Прело у Подгорини
окупља све генерације. Најмлађи учесници била су четворогодишња деца из средње
групе ПУ "Лане" са својим васпитачицама Драгицом Лазић и Марином Крсмановић.
Они су правили луткице и коњиће од вунице и парали старе џемпере. Програм
овогодишњег прела подржале су: преље и ткаље које се окупљају око удружења „Мина
Караџић“ из Лознице, са председницом, госпођом Љиљаном Максимовић;
традиционално наше дрге преље из Крупња, које се окупљају око удружења „ Рађевска
нит “ и њихове председнице Новке Лукић; наше уважене преље из Љубовије и њихово
удружење „ Вила“ са председницом Смиљаном Петровић; на прелу су биле жене које
гравитирају ка Пецкој и Удружењу пензионера са замеником председникаГорданом
Боји и домаћини преље Центра за социјални рад „ У сусрет потребама старих “ на челу
са председницом Цаном Живановић, и драге преље са територије наше општине које
индивидуално учествују. Свака од наших учесница припремила је по неко од
традиционалних јела, те је цео догађај био пропраћен и богатом трпезом.
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Програмом прела успешно је реализовано такмичење у предењу ( 4 награде ) у коме је
учествовало 24 преље. Наградили смо прељу која највише опрела (за време предвиђено
за такмичење), која је најтање прела, изабрали смо најлепшу преслицу на прелу и
најмлађу прељу у оквиру пријављених преља. Једини критеријум који је требало
задовољити је танко предење и таква пређа се оцењивала. Такмичење је оцењивао жири
у саставу: Смиљана Петровић из Љубовије, председник жирија, и чланови Рада
Ђукановић из Крупња и Нада Јанчић из Осечине. За најбржу прељу жири је прогласио
Госпаву Миловановић из Осечине, најтању жицу опрела је Даница Думановић из села
Осечине, најлепшу преслицу имала је Рада Пајић из Крупња, а титулу најмлађе преље
понела је Ивана Илић (1997) из Гуњаци. У сарадњи са Удружем жена „Вила“ из
Љубовије и њиховим оснивачем правницом Радмилом Тријић отворили смо изложбу
„Азбуковачка торба“ Ова изложба посвећена је предмету, од ког се азбуковчани никада
нису одвајали: са њом су се рађали и славили, женили и удавали, ишли у рат и у њиву.
Због велике љубави према торбама, наше комшије су прозвани „кривоторбићима“.
Изложбу је отворила ауторка Радмили Тријић да отвори изложбу. Вештину ткања
присутним посетиоцима представила је ткања Вера Костадиновић. Програм прела
обогатили својим наступом: Лингвистичка секција ОВЦ „Осечина“` и професорка
српског језика Драгица Пуљезевић пригодним програмом о народним веровањима
подгорског краја ; изворним песмама Милица Јокановић, Зора Васиљевић из Љубовије
и Биса Исаиловић из Ваљева, коло на гитари извео је млади гитариста Никола Алексић,
фрулаши из Крупња Дуле Матић и Мишо Ђурић извели су „Колубарски вез“ и „Лепе
ли су нано Гружанке девојке“, КУД "Браћа Недић" наступио је са своје две
кореографије „Игре из Подгорине“ и млађи састав са “Играма из Западне Србије“. На
прелима у Подгорини, служила се и проја. што је био и случај и на нашем прелу
захваљујући пријатељу Библиотеке, чувеном воденичару Ђедине воденице Драгану
Живановићу. Воденичар је узео учешће и у званичном делу програма и казати песму
завичајног песника Зорана Нинића о Ђединој воденици. У остатку вечери госте је
забављао хармоникаш Драган Неговановић са својим бендом. Прело је испратило и
преко стотину посетлилаца, те је сала у прва три сата прела била препуна. Овогодишње
прело медијски су пратили оснивачи Филмске продукције 3 Д брачи пар из Брезовица
Добривој и Добрила Пантелић, Радио Источник из Ваљева, радио Осечина, Фото
експрес из Крупња и лист Напред.
15.
У уторак, 24. децембар у 13 сати свечано је отварена изложбе Удружења „Креативна
Подгорина “ – „Сањајте са Kориснициреативном Подгорином Новогодишњи сан” у Галерији
Народне библиотеке Осечина
16.
24. децембар у 19 сати у великој читаоници Библиотеке одржан је Јавни час ученика
школе Рок гитаре.
17.
Годишње активности завршили смо завршили смо у четвртак, 26. децембра у великој
великој сали Библиотеке у Пецкој, на даскама које живот значе изведена је
хуманитарна новогодишња представа „КРАЈ ВИКЕНДА“ по тексту Моме Капора.
Улоге су понели глумци Ужичког Позоришта Дивна Марић и Слободан Љубићић.
Повод ја ову изведбу у Пецкој био је завршетак радова по пројекту „Унапређење
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енергетске ефикасности зграде Издвојеног одељења Народне библитеке Осечина у
Пецкој“ које је финансијски подржало Министарство енергетике. У сусрет Божићним
и Новогодишњим празницима овај програм смо обојили хуманитарном акцијом.
Ступили смо у контак са Удружењем грађана "Роди се на лепом месту", које реализује
хуманитарну акцију прикупљања новца за за обнову ГИНЕKориснициОЛОГИЈЕ И
ПОРОДИЛИШТА Опште болнице у Ваљеву. Ово је био разлог више да публика дође
на представу пошто је била хуманитарног карактера. Улаз је био на добровољној бази, а
сав приход је прослеђен за набавку савремених апарата за ваљевску гинеколошкоакушерску службу, али и за опремање једног од најважнијих одељења у Општој
болници у Ваљеву.
18.
Библиотека је са својом звучном опремом била део програма:
Јануар
- Школа (Савиндан-светосавска академија)
- Спортски центар (кошаркашки турнир, фудбал-радничке игре)
Април
- Дан школе (академија)
Мај
- Вртић (завршна приредба)
Јун
- Журка матураната у спортском центру
- Почетак матурантске вечери у парку
- Концерт полазника школе „рок гитара“
Јул
- На Ивањдан, 07. јула у Пецкој Народна библиотека је учествовала у програму смотра
фолклора " Две обале једна Дрина"
Август
- Сајам шљива(сви културни програми)
- Братачић (избор харамбаше)
Октобар
-Дом здравља и дечији вртић (светски дан здраве хране)
19.
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У просторијама Библиотеке у Пецкој одржано је неколико предавања посвећених
Заштити биља;органској малини и малинарству уопште; стрчарству; као и састанци
Месне заједнице Скадар и Пецка, састанци жена МЗ Пецка, пробе КУД-а „Младост“ а
хол је коришћен за потребе ФК „Рибникар“ и њихових гостију.
20.
У просторијама велике сале Библиотеке у Осечини:
30.08.2019. предавање о здравој храни под слоганом „Ми знмао како“ у организацији
удружења „Еве“ из Ваљева и „ Креативна Подгорина“ из Драгијевице
30.09.2019. Промоција стартегије развоја туризма општине Осечине од 2019-2024.

Позоришне представе и филмске пројекције
Приказивање филмова је већ неколико година отежано због застареле кино-опреме. Из
тог разлога наставили смо сарадњу са филмским кућама из Београда које имају
покретну опрему потребну за биоскопске пројекције. То је била одлична прилика да
наши суграђани први пут после неколико година одгледају неколике филмове у нашем
биоскопу у Осечини и Пецкој. Опредељивали смо се за филмове за које се
претпостављало да ће привући већу пажњу деце и омладине.
Протекле године приказано је 4 филма:
 Премијера филма документарног филма``Да се не заборави`` "Добривоја и
Добриле Пантелић у оквиру петнаестог путујућег фестивала документарног
филма " Младенци 2019." –март
 играни домаћи филм „ Краљ Петар I “- март
 Пројекција анимираног синхронизованог 3Д филма „ Снежни човек“ и
 пројекција филма „Војна академија“ - октобар
Протекле године успешно је изведено 3 позоришне и 2 циркуске представе.
 У априлу је на нашим даскама које живот значе изведена Позоришна представа
``Црко брез њега``
 Позоришна представа „„БРАК МРАК“ је изведена у октобру.
 У децембру у великој сали Библиотеке у Пецкој изведена је ХУМАНИТАРНА
НОВОГОДИШЊА ПРЕДСТАВА „КРАЈ ВИКЕНДА“
У сарадњи са забавном радњом Африкано и малишани су погледали 2 циркуске
представе у Осечини и Пецкој.
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6. БИБЛИОТЕКА НА МАНИФЕСТАЦИЈАМА
1.
Сајам туризма у Београду посетили смо 21. фебруара.
2.
.8. марта 2019. били смо део концерт КУД-а``Крушик пластика``
3.
13. и 14. августа Библиотека је била учесник ``Међународног сајама пољопривреде,
прехрамбене индустрије и туризма ``Дани малине`` у Братунцу.
4.
У септембру Библиотека је подржалала манифестацију III котлић Рађевине у
Комирићу.
5.
12. октобар 2019. године ``5. Сајам пољопривреде и привреде`` - Власеница
6.
18. новембра традиционално, Библиотека је подржала Рађевско прело, које је у
организацији удружења „Рађевска нит“ одржано у Основној школи "БОРИВОЈЕ Ж.
МИЛОЈЕВИЋ" у Крупњу.

7. ПРОСТОР И ОПРЕМА
Набављена опрема у 2019. години: 5 полица за Издвојено одељење Библиотеке у
Пецкој и 1 за дечје одељење у Осечини, 3 витрине за галерију, канцеларијски ормар за
одлагање документације, говорниоца, мобилни телефон, 2 микрофона и пратећи
каблови, програм основних средстава за шефа рачуноводства.
Санирана је и реконструкцисана инсталације грејања у објекту Издвојеног одељења
Народнe библиотеке Осечина у Пецкој и набављен је и уграђен електрични котао и
реконструисана инсталација грејања у објекту Народнe библиотеке Осечина у Осечини
Израђена је пројектна документација ПЗИ – пројекта за извођење за реконструкцију
објекта Издвојеног одељења Народне библиотеке Осечина у Пецкој.

8. МЕДИЈСКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА БИБЛИОТЕКЕ
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Народна библиотека Осечина користи све облике медијске презентације, ускладу са
финансијским и кадровским могућностима. Website пружа свим посетиоцима
комплетан увид у рад и активности библиотеке. Интернет претрагом сви
заинтересовани могу лако да дођу до потребних информација – о књижном фонду
преко COBISS претраживача, а о програмским садржајима преко одељка
„ПРОГРАМИ“.
Линком на сајт библиотеке упућује сајт општине Осечина
Преко свог сајта, Библиотека је увезана са Првом српском виртуелном библиотечком
мрежом - БИБЛИОТЕКЕ НАШЕГ ОКРУЖЕЊА, која континуирано прати активности
српских библиотека, успоставља отворену комуникацију, те унапређује и модернизује
радно окружење. Она повезује и обједињује српске библиотеке на интернету,
равноправно учествује у професионалним активностима у окружењу, делује као форум
за слободну размену искустава и креативних идеја, подстиче, едукује и пружа
саветодавне услуге библиотекама-чланицама. Пропагирајући сарадњу, међусобно
уважавање и партнерске односе са окружењем, она те вредности шири и на глобалној
мрежи.
Од 19. 5. 2012. године је активирана Facebook страница Библиотеке, у оквиру ове
друштвене мреже, и представља важан фактор размене информација.
Све програми које Библиотека реализује, најављују се на локалном радију Осечина без
икакве накнаде.
Чланци о библиотеци се периодично објављују у лису „НАПРЕД“.

9. САРАДЊА СА ДРУГИМ УСТАНОВАМА
Осим што одржава сарадњу са Матичном библиотеком „ Љубомир Ненадовић ” из
Ваљева, Народна библиотека Осечина је у протеклој години сарађивала са Народним
музејем Ваљево, Центром за културу Ваљево, Црквеном општином Осечина,
Предшколском установом „ Лане “, ОШ „ Војвода Мишић “, ОШ „ Браћа Недић “ из
Осечине, Средњном економском школом из Осечине, Образовно-васпитним центром
„Осечина“ Канцеларијом за младе, Црвеним крстом, КУД-ом „Крушик пластика“, а
данашњим КУД-ом „Браћа Недић“

10. ПРОЈЕКТИ
Народној библиотеци Осечина одобредн је пројекат код Министарства културе у
области дигитализације културног наслеђа Републике Србије под називом „Дигитални
дани шљиве: израда и промоција портала за централизовани приступ материјалима
културног наслеђе Републике Србије везаним за шљиву и шљиварство“, који је
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Библиотека реализовала уз подршку Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“
из Београда.
У оквиру реалиазције пројекта су прикупљени, организовани, дигитализовани,
презентовани и трајно сачувани материјали културног наслеђа везани за шљиву и
шљиварство из фондова инситуција културе које су партнери на пројекту, и фоднова
осталих институција култруе у отвореном приступу и јавном домену. Прикупљени су
материјали из Србије из периода 19. и 20. веку из науке, популарне културе, народног
стваралаштва, књижевности, филмске и ликовне уметности, као и материјали који се не
могу једноставно класификовати, а потичу из свеукупне присутности теме шљиве и
шљиварства у јавном дискурсу кроз традиоционалне и електроснке медије. У оквиру
пројекта израђен је портал за централизовани приступ материјалима културног наслеђе
Републике Србије везаним за шљиву и шљиварство http://digitalnasljiva.rs/ који
омогућава свим заинтересованим групама корисника да на једном месту пронађу обиље
материјала везаног за ову тему и искористе га за даље професионалне и аматерске,
профитне и непорфитне активности.
Народна библиотека у Осечина почетком 2019. године постала је учесник регионалног
пројекта „Дигитални грађанин, у који је укључено још 19 библиотека са територије
Републике Србије. Циљ пројекта Дигитални грађанин је оснаживање локалних
заједница и припрема за савремене изазове тржишта рада, знања и компетенција.
Доступност нове технологије и едукације требало би да превлада отклон према
савременим технологијама и учини их доступним за све категорије становништва.
Путем овог пројекта Библиотека је за своје кориснике обезбедила 20 микро-бит
рачунара и 5 БОЗОН сетова- , као додатак мицробитовима. Реч је о рачунарима
развијеним за једноставно учење програмирања у више програмских окружења који
омогућавају да се у врло кратком времену усвоје основе програмског размишљања.
Запослени су прошли 3 циклуса обуке за реализацију пројекта.
Пројекат Дигитални грађанин спроводи Институт за иновативност и развој младих из
Загреба у целом региону и на овај начин укључује укупно 170 библиотека, међу којима
је 120 из Хрватске, 20 из Босне и Херцеговине, 20 из Србије и 10 са Kориснициосова. Локални
партнер у Србији је програм Битка за знање чији је носилац Фонд Б92.

11.ДАРОДАВЦИ
Објављивањем имена дародаваца који су Народној библиотеци Осечина поклонили
књиге и часописе током 2019. године желимо и на овај начин да им изразимо искрену
захвалност.
Редни број
1.
2.
3.
4
5
6

Име и презиме
Гордана Пајић
Наталија Мкровић
Библиотека Лајковац
Етнографски музеј
Свештеник Маријан Кнежевић
Александра Тртовац

Место
Ваљево
Ваљево
Лајковац
Београд
Ставе
Београд
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41.

Снежана Петровић
Удружење „ Рађевска нит“
И.П. Бабун
Мирјана Маринковић
Поклон Богољуба
Слободан Живковић
Горан Чукић
Министарство културе и информисања
Библиотека „Милован Глишић“
Библиотека Уб
Библиотека Лазареавац
Милош Јевтић
Јелица Зељић
Тома Недић
Софија Косановић
Драган Живановић
Радојица Несловић
Библиотека Љубовија
Протојереј Радомир Поповић
Љубиша Милутновић
Поклон изадача
Поклон аутора
Јован Томовић
Драган Марковић
Ана Васиљевић
Снежана Ранковић
Ненад Нинковић
Издавач Борисав Челиковић
ИК Еволута
Биљана Васиљевић
Штампарија Уна
Жељко Обрадовић
Лука Трипковић
Зорица Николић
Грански синдикат културе, уметности и медија
„Независност“

Осечина
Крупањ
Београд
Београд
Ваљево
Београд
Београд
Љубовија
Уб
Лазаревац
Београд
Осечина
Обреновац
Златарић
Уб
Љубовија
Београд
Ваљево
Врњачка Бања
Власеница
Горњи Милановац
Београд
Осечина
Белотић
Нови Сад
Доњи Милановац
Београд
Осечина
Ваљево
Ваљво
Ваљево
Осечина
Београд

Народна библиотека Осечина
директор
мр Ана Васиљевић
_________________________
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