
ПРОГРАМ  РАДА

Народне библиотеке Осечина у Осечини

за  2020. годину

Осечина, децембар 2019. године



На основу  члана  74.  Закона  о  култури  („Сл.  гласник  РС  “,  бр.  72/2009,  13/2016  и
30/2016),  члана 21. Закона о јавним службама ( „ Сл. гласник РС “ бр. 42/91),  Закона о
библиотечко-информационој  делатности („  Сл. гласник РС“ бр. 52/2011.), члана 31. и
33.  члана   Статута  Народне  библиотеке  Осечина,  Народна  библиотека  Осечина
предлаже:

                                            ПРОГРАМ РАДА

                                            Народне библиотеке Осечина
                                                         за 2020. годину

                                                                     I

На основу горе наведених Закона и Статута стоји обавеза Народне библиотеке
Осечина да поднесе Програм рада за наредну тј. 2020. годину о остваривању програма
и коришћењу средстава намењених за културу која се обезбеђују из буџета локалне
заједнице.

Библиотека је установа која обавља делатности којима се обезбеђује задовољење
потреба  грађана, као  и  остваривање  других  Законом  утврђених  интереса,  па  се  на
основу тога доноси програм рада, који се односи на следеће делатности:

 Библиотечко - информациону делатност
 Заштита културних добара
 Издавачка делатност
 Културно-образовна делатност
 Графичке услуге
 Услуге умножавања и израда фото и других копија

Поред библиотечке делатности,  Народна библиотека у Осечини као једина установа
културе  у  општини,  обавља и  све  друге  активности  из  домена  центара  за  културу:
позоришта,  биоскопа,  галеријe,  и  издавачке  делатности.  Она  је  организатор  свих
културних програма. Своју делатност у 2020. години Библиотека ће обављати у складу
са  законским  прописима,  а  у  стручном  раду  према  савременим  међународним
стандардима.

Програма рада Библиотеке заснива се на:

 Планираним буџетским средствима за Народну библиотеку
 Оствареним средствима од донација и поклона
 Захтевима Општине за реализацију одређених програма и манифестација

Програм је отворен за евентуалне корекције, уколико се за исте укаже потреба
током године.
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Програм рада Народне библиотеке Осечина за 2020. годину доставља се Упра-
вном одбору, Општинском већу Општине Осечина, СО Осечина, Народној библиотеци
Србије и Матичној библиотеци „ Љубомир Ненадовић “.

                                                   II 

                         У 2020. години планирамо за:

                        ПЕРИОД ЈАНУАР- МАРТ

1. Основна  делатност  Библиотеке  је  прикупљање,  обрада,  чување  и  давање  на
коришћење књига, часописа и новина, списа, музичких дела, репродукција, уме-
тничких  слика  и  цртежа,  картографских  публикација,  планова  насеља,  фото-
докумената,  видео  и  филмских  записа  и  других  дела,  која  су  умножена
штампањем  или  на  други  начин,  те  рукописа  и  меморисане  грађе,  као  и
прикупљање,  обраду  и  пружање  информација  података  који  се  односе  на
библиотечку грађу.

Народна  библиотека  Осечина  планира  да  у  2020.  години  настави  са  квалитетном
набавком  нових  књига  из  области  друштвених  и  природних  наука,  белетристике,
књижевности  за  децу  и  омладину,  периодике,  часописа,  завичајне  грађе,  некњижне
грађе и свега онога што по Закону о библиотечкој-информационој делатности спада у
библиотечки  материјал  (електронска  издања,  издања  на  оптичким  медијима  –  CD i
DVD, плакати, позивнице, разгледнице, мапе...).
Планирамo у  2020.  години  набавку  500  наслова,  као  и  одређени  број  периодике  и
часописа.
Одређени  број  књига  нашег  фонда  се  користи  више,  као  што  су  књиге  намењене
школској  лектири,  књижевна критика,  белетристика  за  одрасле,  дечји  и омладински
узраст, те планирамо да тај део фонда у 2020. години допунимо, било куповином нових
издања која постоје, или рестаурацијом старих примерака. Са новом зградом, повећао
нам се број чланова, тако да ћемо се посебно,  и наредне 2020. године,  фокусирати на
набавку  лектире за основну и средњу школу. 
Планирамо да  у 2020.  години  наставимо  са  међубиблиотечком позајмицом и на  тај
начин омогућимо нашим корисницима да добију и оне књиге које ми немамо у нашем
фонду,  а  постоје  у  другим  фондовима  библиотека  у  Србији,  као  што  је  Народна
библиотека Србије у Београду, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ или
Матична библиотека „ Љубомир Ненадовић “ из Ваљева.

2. Редован и колективни упис чланова. Ученицима ћемо дати могућност колективног
уписа и том приликом смањити чланарину на 200 динара. Радницима установа и
предузећа  у  општини,  такође  ћемо  дати  могућност  колективног  уписа  са
чланарином у износу од 300 динара.

3. Развијати могућности резервације књига за наше кориснике.
4. 2013.  године  Народна  библиотека  Осечина  је  приступила  COBISS-у,

кооперативном  онлајн  библиографском  систему  и  сервису  Србије.  Наш
електронски каталог део је Виртуелне библиотеке Србије ( ВБС)  и доприносиће
даљем развоју овог значајног пројекта који води Народна библиотека Србије. Реч
је  о  узајамној  каталогизацији-обради  публикација  на  једном  месту  и
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аутоматизованом  преузимању  записа.  Библиотека  је  пуноправна  чланица  овог
система са још 223 библиотеке у Србији. Тренутно чланарину библиотекама које
имају  статус  Народна  библиотека  плаћа  Министарство  културе,  те  и  наша
Библиотека користи ту повољност. 

5. Пројекат „Увођење  система  аутоматизоване  позајмице  библиотечко-
информационе  грађе  у  Народној  библиотеци  Осечина  кроз  систем
COBISS3“  донео  је  могућности  за  развој  и  унапређење  библиотечко-
информационе  делатности  у  даљем  раду.  Циљ пројекта  је осавремењивање
библиотечког  пословања  и  његове  аутоматизације  ради  што  квалитетнијег  и
ефикаснијег пружања услуга корисницима.

Запослени у НБОС унели су комплетан фонд и чланство у овај систем.
Усавршићемо  следеће  сегменте  библиотечко-информационог  пословања:  упис
корисника,  задуживање  и  раздуживање,  резервација,  ревизија  књижног  фонда.
Библиотекар ће имати увид да ли је књига задужена, код кога је на задужењу, да ли је
било продужетка, да ли је резервисана, списак корисника који нису књигу вратили на
време са подацима коју књигу дугују.  Даје се могућност корисницима (сервис Моја
библиотека)  да  од  куће  претражују  и  резервишу  књигу  коју  су  пронашли  у
електронском  каталогу,  продуже  рок  за  позајмицу  и  користе  услуге  електронског
обавештења.

                                                Обука библиотекара

Све  веће  присуство  виртуелизације  и  дигитализације,  као  и  информационалних
технолигија  уопште  учинило  је  библиотекарство  симболички  повезаним  са
информационим технологијама.  Услед ове  чињенице,  повећава  се  и  значај  стручног
усавршавања библиотекара, како у вези са применом нових технологија, тако и у новим
захтевима пружања услуга  у библиотекама.
Народна  библиотека  Осечина  је  у  библиотечком  систему  COBISS  од  2013.  године.
Народна библиотека Србије сваке године организује семинаре за раду у COBISS –у,
који  су  перманентни и настављају  се  сваке  године  те  наша Библиотека  планира  да
учествује у тим семинарима, да би се библиотекари континуирано усавршавали .

6. Сајт  Библиотеке:  biblioteka-osecina.org  биће  одржаван  и  допуњаван  новим
садржајима, на Фејсбук страници промовисаће се књиге и читање и обавештавати
корисници о актуалним дешавањима у Библиотеци.

7. Наградити  књигама  и  бесплатним  чланским  картама   најактивније  чланове  за
2019. годину.

8. Представљање рада Школе глуме  комадом Бранислава Нушића "Тако је морало
бити".

9.  Обележавање Дана гласног читања - 1. фебруара

10. Организовати што више књижевних представљања, као и сусрете писаца и деце:
    * „Прекинута револуција Драгојла Дудића“  Бранкa Матићa
    * Књижевно вече Веселина Џелатовића представљање романа „Храбро сеце 
Јоханово“,
    * Представити капитално дело „ Крсна слава“ др Љубомира Ранковића.

             *“Студенички типик“ Маје Анђелковић
             * „Повратак у Аркадију“ Милете Продановића
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11.  Јавни час посвећен очувању српског језика уз подршку Лингвистичке секције 
Образовно-васпитног центра „Осечина“ и  Драгице Пуљезевић, професора српског
језика и књижевности.

12. Учешће у манифестацији „Божићни коњи Пецка 2020.“
13. Концерт  поводом 8. марта и извођењу триа МИСС.
14.  Продајна изложба књига  Лагуне у Пецкој и Осечини.
15.  Када  је  у  питању  издавачка  делатност,  планирамо  представљање  следећих

наслова: „Присећанка“ Зорана С. Крсмановића, другог допуњеног издања „Живот
и смрт Миленка Павловића  пилота – пуковника“ Живана Ј. Грујичића  и  „Кућа
пуна жена, икона и црнине“ Огњена Пудара.

16.  У жељи да, пре него што започне обнова биоскопске сале, одгледамо још који
филм, настављамо сарадњу Филмстар продукцијом из  Београда,  Арт Вистом и
Мобил 3 Д продукцијом,  које поседују покретну фимлмску апаратуру за видео
пројекције.  Бићемо  у  прилици   да  прикажемо  неколико  цртаних  филмова  за
најмлађе, омладину и одрасле и премијеру документарних филмова Добривоја и
Добриле Пантелић. 

Наставићемо сарадњу са Француским институтом у Београду, који ће нам у оквиру
Француског филмског каравана омогућити приказивање француских филмова.

17.  Најкреативнији и најразноврснији је рад са децом. Познато је да се читалачке
навике формирају у најранијем узрасту, па се зато посебна пажња мора посветити
програмима  за  децу.  Библиотека  ће  у  2020.  години  на  дечјем  одељењу
организовати програме за децу и омладину,  радионице и трибине који ће бити
примерени њиховом узрасту и њиховом интересовању. Довешћемо писце који би
били најинтересантнији за ову врсту публике.

Реализоваћемо књижевне сусрете и промоције са познатим дечјим писцима, креативне
радионице  (ликовне,  књижевне  и  друге),  трибине  и  разговоре  на  одређене  теме  и
организоваћемо изложбу старих књига, цртежа, фотографија.

 Наставак рада школе глуме
 Наставак рада Школе рок гитаре
 Радионица ткања за децу
 Наставак  рада  школе  клавира,  коју  води  професорка  музичке  школе

Тијана Станојевић
 Предавање о увек актуелним алергијама докторке Раде Вилотић Суботић.
 Креативне  осмомартовске  радионице  намењене  деци  предшколског

узраста  и  изложба  радова  насталих  на  креативној  осмомартовској
радионици.

 Радионица КОЦКИЦЕ ЗНАЊА. Циљ: креативан и тимски рад са циљем
усвајање  основних  појмова  из  света  науке,  књижевности  и  уметности.
Циљна група: школска деца од првог до петог разреда основне школе

 ДЕТИЊСТВО  У  БОЈИ.  Циљ  радионице  :  упознавање  са  основним
техникама  и  методама  рада у  сликарству  и  примењеним уметностима.
Циљна група: предшколска деца

 ПОЗНАТЕ  ИСТОРИЈСКЕ  ЛИЧНОСТИ.  Циљ:  упознавање  са
биографијама  и  занимљивостима  из  живота  славних  историјских
личности. Циљна група: школска деца од петог до осмог разреда

 ВЕСЕЛА  ДЕЧИЈА РАДИОНИЦА.  Циљ:  развој  књижевног  и  ликовног
израза  на  одабране  теме  из  литературе  за  децу.  Циљна  група:  деца
основношколског узраста
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 ЈА ВОЛИМ ДА ….Циљ: Упознавање себе. Циљна група: школска деца од
1. до 5. разреда

 ВОДИЧ ЗА ОДРАСТАЊЕ. Циљ: упознавање с проблемима пубертета и
начинима превазилажења конфликата. Циљна група: школска деца од 11
до 15 година

 РАД  СА  ДЕЦОМ  С  ПОСЕБНИМ  ПОТРЕБАМА.  Циљ:  уметничко
изражавање деце с посебним потребама, уз вођство дефектолога

Дечје одељење наше Библиотеке планира да у 2020. години настави што квалитетнију
сарадњу са просветним радницима, школама и  Предшколском установом „ Лане “, да
бисмо и њих укључили у заједничке активности и на тај начин побољшали долазак
деце различитог узраста у нашу установу. Наша циљна група су деца у обдаништима и
нижи разреди основних школа, јер ће они у будућности бити наши стални корисници и
позајмљивати књиге из наших фондова које им према узрасту одговарају. У повезивању
наше  установе  са  децом,  васпитачима,  родитељима  планирамо  да  организујемо
предавања из следећих области: правилна исхрана, лековито биље, здравље, превенција
болести  зависности,  очување  животне  средине  историја  нашег  краја,  археологија  и
литерарни радови.
18.  Обележити песничким маратоном 21. март Светски дан поезије.
19.  Позоришна представа  „ Прекобројна“.
20.  Курс  информатике  информатике  за  одрасле  (коришћење  интернета,  израда

кратке пословне биографије, конкурисање за посао). 
21. У оквиру пројекта „Дигитални грађанин“ у библиотеци у Осечини и Пецкој 

планирамо  бесплатне радионице за ученике „Програмирање уз Micro:bit“ –  за 
основношколце са циљем да се упознају са микро-бит рачунарима и БОЗОН 
сетовима.
Народна библиотека Осечина  једна је од 20 библиотека из Србије која је 
укључена у овај пројекат путем кога је за своје кориснике обезбедила 20 микро-
бит рачунара и 5 БОЗОН сетова. 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.

Наредне радионице за ученике орджаће се у информатичким кабинетима у 
сарадњи са наставницима и професорима информатике. Такође, ова врста обуке у 
току летњих месеци  биће доступна за све заинтересоване чланове Библиотеке.

Све радионице су бесплатне, а микро-бит рачунари се могу позајмљивати за 
самостално учење и усавршавање знања.

22. Разрађивање услуге „ Питајте нас “, која је активирана 2013. године. Корисници
библиотеке  попуњавају  контакт  форму,  која  је  доступна  на  сајту  Библиотеке,
затим  је  обрађујемо  и  у  року  од  48  сати  обавезни  смо  да  одговоримо  на
постављено питање, осим у случају када то прелази наше компетенције.

23. У следећој  години  у издавачкој  делатности  планирамо монографију „ЦРКВА
БРВНАРА У СКАДРУ- храм Вазнесења Господњег“ аутора протојереј др Радомир
В. Поповић, која ће бити посвећена јубилеју  Цркве брвнаре у селу Скадар -   300
година од првог писаног помена. 

24. Набавка опреме: 
5 ватрогасних апарата
5 полица за позајмно одељење у Осечини
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2 микрофона и каблови
                                 

                               ПЕРИОД АПРИЛ - ЈУН

1. Почетком  априла  Библиотека  ће  традиционално  организовати  Оштинску  смотру
рецитатора „ Песниче народа мог“.
2. Планирано је представљање стваралаштва домаћих аутора: Мирка Демића, Бранке 
Селаковић, Лазара Вићентијевића, Снежане Адемовић, Нела Карајлића, Љиљане 
Хабјановић Ђуровић, Младена Јаковљевића.
3. Радионица за школску децу „Са књигом у руци у причу се преобуци“.
4. Планиране су активности  и учешће у програму поводом прославе Дана општине
Осечина.
5. Наставићемо сарадњу са Француским институтом у Београду, који ће нам у оквиру
Француског филмског каравана омогућити приказивање француских филмова. 
6.Планирамо  учешће  на  конкурсима  које  расписује  Министарство  културе  и
информисања РС, Министарство правдеНационална служба за запошљавање,  Турска
агенцијуа ТИКА, Управа за дијаспору, а све  у циљу побољшања и осавремењивања
библиотечко-инфирмационог система делатности наше Библиотеке.
7. У  2020.  години  наставићемо  са  учешћем  у  откупу  публикација  Министарства
културе РС, који представља значајну набавку књига за фонд НБОС.
8. Традиционално  ћемо  узети  учешће  у  припреми  и  реализацији  програма
Обележавања годишњице погибије пилота пуковника Миленка Павловића у Горњем
Црниљеву.
9.Обележавање 2. априла Светског дана дечје књиге,  који се од   1967. г. обележава
саваког  2.  априла,  на  рођендан  Ханса  Кристијана  Андерсена  представљањем
сликовнице „Шуш и миш у библиотеци“ Елизабете Георгијев и Милице Матијевић
10.  Наставити издавачку делатност штампањем рукописа који то својим квалитетом
заслужују.
11. Учешће у прослави општинске славе Светог Николаја Жичког.
12. У сарадњи са ученицима Основне школе „ Војвода Мишић“ из Пецке и њиховом
професорком српског  језика  и  књижевности  Јеленом  Симић  приредићемо  пригодан
програми изложбу поводом доделе награда најуспешнијим књижевним споменарима. 
13. Ликовна колонија. 
14.  Поред текућих поправки и одржавања зграда и објеката, опреме, како и културо-
историјских споменика планирана је реконструкција биоскопске сале, која се налази у
склопу Народне библиотеке Осечина, уколико Министарство културе пружи подршку
кроз пројекат „Градови у фокусу“.
15. Набавка опреме:

Лап топ
Ормар за одлагање документације
говорница
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                            ПЕРИОД ЈУЛ- СЕПТЕМБАР

1. Организовати што више књижевних представљања, као и сусрете писаца и деце.
2. Учешће  у  програму  Смотре  фолклора  "Две  обале  једна  ДРина",  која  се

традиционално одржава 7. јула у Пецкој.
3. Обележавање годишњице Боја  на Братачићу и "Избор за харамбашу Подгорине".
4. Активности за 15. Сајам шљива: 

- отварање изложбе у галерији НБОС, 
- отварење манифестације „Златне руке“, 
- организовати Такмичења здравичара
- активности у вези са организацијом поставке изложбе старих заната која се 

реализује на платоу испред Библиотеке,
- „Посело код лампека“ и  

5. Аудиција за Школу клавира и почетак рада
6. Бесплатне ликовне намењене ученицима од I до IV разреда основнешколе и 

предшколцима.
7. Радионица за све старосне структуре корисника „Са књигом у руци“ 
8. Планирамо да се наша Библиотека укључи у семинаре које организује Матична 

библиотека „ Љубомир Ненадовић “, Народна библиотека Србије и Библиотекар-
ско друштво Србије, јер ће се на тај начин, перманентним усавршавањем, 
унапредити библиотечка делатност Народне библиотеке Осечина.

9. Наставићемо и у 2020. години организовање акције бесплатног уписа првака и 
колективног уписа основаца.

10.Радионица калиграфије.
11. Обогатити завичајну збирку. Скупљати  штампани, писани,  рукописни материјал

везан за наше подручје. Oсим редовних послова  везаних за прикупљање, чување,
заштиту, обраду и коришћење завичајне грађе, планира се устројство и уређење
мини изложбених поставки посвећених највреднијој грађи, као и најзначајнијим
осечинским  писцима ис вимa oнимa  кoји завређују пажњу и из других области
деловањa. Планирају  се  стручни  обиласци  успешнијих  завичајних  одељења
Матичне библиотеке и  библиотека у окружењу, са циљем размене искустава и
преузимања добрих модела и концепата. Планирамо да започнемо дигитализацију
завичајне збирке.

Библиотека ће повремено покретати  акције међу суграђанима са циљем да се придруже
заштити  свеколике  завичајне  библиотечке  грађе.  Уколико  поседују  библиотечки
материјал везан на било који начим за нашу варош, ако им није потребан – позивају се
да га поклоне Завичајној збирци. Потом ће се завичајни материјал стручно обрадити и
чинити доступним свима. За узврат добијају учлањење у Библиотеку, што је основа за
стварање чвршће везе.
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12.Библиотека  ће  наставити  свој  рад  на  истраживању,  заштити  и  презентацији
елемената нематеријалног културног наслеђа осечинског краја.

13. Организовати пригодно предавање у сарадњи са Центром за промоцију науке.

                                  ПЕРИОД ОКТОБАР-ДЕЦЕРМБАР

1. Обележавање Дечје недеље пригодним програмима: 
пријем предшколаца и пшрвака у Библиотеку у Пецкој и Осечини, књижевни сусрет са 
дечјим писцима у Пецкој и Осечини, акција " Дечји шкраб " којом предшколци и 
прваци осликавју плато испред библиотеке у Осечини и Пецкој.
2. Аудиција и наставак рада Школе глуме.
3.Организовати  трибину  „Украдена  безбедност“  фондације  „Тијана  Јурић“  и
предавачима  Игором Јурићем и Владом Арсићем.
Трибина „Украдена безбедност“ намењена је ученицима средњих школа и родитељима
који немају прилику да се често информишу о свим опасностима које вребају децу у
школи, на улици и на интернету.
4. Маскембал са ликовима из најдражијх дечјих романа.
5.  У сарадњи  са  мобилним  филмским  оператером  АРТ  Вистом  и  МОБИЛ  3  Д  из
Београда планиране су пројекције анимираних 3 Д филмова за децу и играних филмова
за одрасле.
6.  Приређивање  изложбе  радова  насталих  на  ликовној  радионици  у  читаоници
позајмног одељења за одрасле.
7. Програм за маме и њихове бебе ПРВИ ПУТ У БИБЛИОТЕЦИ: 
-Посета ( разгледање ) Библиотеке и упознавање са књижним фондом,
-Разговор са педијатром Босиљком Алексић и 
-Наградна трка беба старости до 24 месеца.
8. Посета  65. Међународном београдском сајаму књига.
9.  Радионица  ткања  за  одрасле  у  сарадњи са  Удружењем  жена  „Мона  Караџић  из
Лознице“
10. Акција „ЧИТАЈ О ЗДРАВОМ, ХРАНИ СЕ ЗДРАВО!“
11.  Организовати  што  више  књижевних  промоција,  као  и  сусрете  писаца  и  деце
12. ПРЕЛО, тематске изложбе и радионице.
13. Продајна изложба Лагуниних књига у Пецкој и Осечини.
14. Акција „ Читај док чекаш “ и „ Сви смо у Библиотеци “ .
15. Радионица ШАХ КЛУБ. Циљ: стицање основних знања из шаха. Циљна група: 
деца основне
16.  Монодрама „Флора Сендс“.
17. Фото-конкурс „Разгледница из моје библиотеке“
18.  Радионица  „Моја  новогодишња  честитка  и  писмо  Деда  Мразу“  –  намењена
предшколцима и ученицима првог разреда,  који  ће уз  дружење са библиотекареима
израђивати своје честитке
19. Новогодишња представа- дар деци у Пецкој и Осечини
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20. Новогодишњи концерт- дар суграђанима.

         У  биоскопској сали, током 2020. г, док се не почне са реконструкцијом одвијаће
се пробе Културно-уметничког друштва „Браћа Недић“, Школе плеса и глуме.У Пецкој
ће ће одвијати пробе културно-уметничког друштва „Младост“.
         Током целе 2020. године трудићемо се да развијемо што квалитетнију сарадњу са
Предшколском установом „ Лане “ , Образовно-васпитним центром „Осечина“ и ОШ
„ Војвода Мишић “, Издвојеним одељењем музеја у Осечини, Канцеларијом за младе,
Црвеним крстом, Спортским центром.
           Библиотека ће остварити Програм рада повезивајући своју богату традицију са
захтевима  информатичког  доба  и  потребама корисника.  Организоваћемо  и  друге
програме,  ако  буде  интересовања  публике  и  извођача  и  ако  се  уз  помоћ  донатора
обезбеде неопходна средства.
          Народна библиотека Осечина као једина институција  културе на подручју
Општине Осечина је савремена, динамична и умреженa институциja, кaко по грађи коjу
прикупља, нaчину нa коjи је чува, обрaђуjе и даје на коришћење, тaко и по сaвременим
aлaтимa коjе користи зa промоциjу и комуникaциjу сa корисницимa фондовa.
Циљ Народне библиотеке Осечина у наредном периоду јесте поједностављење и даљи
развој начина приступа грађи, као и дигитализација завичајног фонда. Дигитализација
подразумева нове облике приступа, где су збирке видљивије и приступачније, а тиме се
постиже и целовитија заштита грађе.
           Прожимање конвенционалног и виртуелног доноси бројне изазове, али пружа и
нове могућности за унапређење рада и даље побољшање резултата.
           Дубоко укорењена у животу својих суграђана делила је  и делиће њихову
судбину, дајући и у наредном раздобљу значајан допринос развоју културе, просвете,
науке и уметности у окружењу.
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                                            ПРОГРАМ РАДА ГАЛЕРИЈЕ

                                        Народне библиотеке Осечина
                                                     за 2020. годину

Програм рада галерије за 2020. годину:

 Четири изложбе годишње:

I Изложба Фотографије детињства „16 прича“ Народног музеја Крагујевац.
II Изложба уметника по позиву у јулу месецу.
III Путујућа изложба речи Удружења грађана „ИН АКТ“ крајем септембра .
IV Изложба уметника по позиву почетком 2021. године.

 Ликовна колонија
 Креативне радионице за децу.

                                                                                          Народна библиотека Осечина
                                                                                                      Директор

                                                                                                мр Ана Васиљевић
                                                                                           ------------------------------
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	21. У оквиру пројекта „Дигитални грађанин“ у библиотеци у Осечини и Пецкој планирамо бесплатне радионице за ученике „Програмирање уз Micro:bit“ – за основношколце са циљем да се упознају са микро-бит рачунарима и БОЗОН сетовима.

