
Приновљене књиге по начину набавке у 2020. години
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Липар 19 45 45 109
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        Фондови Библиотеке у Кули и огранцима 31.12.2020.  броје  101135  књигa. 

У Кули                                           34780

У Црвенки                                     15941

У Сивцу                                        18309

У Руском Крстуру                         17041

У Липару                                         6455

У Крушчићу                                     8640

 

 У 2020. години расходовано је: 3 књигe   у  библиотеци у Кули ,    646 књига
у библиотеци у Сивцу.  



  

 Периодичне публикације Библиотека је набављала куповином и поклоном.

 Библиотека  је  набављала  часописе:  Летопис  Матице  српске,Панчевачко
читалиште, Свеске,  Траг,  Шветлост, Руске слово, Пионирска захрадка и кулску
серијску публикацију Кулска комуна.

 ОБРАДА

           Приликом стручне обраде публикација (инвентарисање и каталогизација)
примењују  се  правила  Међународног  стандарда  за  библиографски  опис  (ISBD)
Обрада се ради централизовано за све организационе јединице од априла 2013.
Библиотека је од априла 2013. године чланица Система узајамне каталогизације
COBISS, чиме је постала сегмент ПРОЈЕКТА ВИРТУЕЛНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ
(ВБС)  и  заузела  место  у  реду  за  трансформацију  у  савремени  библиотечко-
информациони центар, као део јединственог библиотечког система у Србији. Све
приновљене монографске публикације каталогизују се у COBISS-у, чиме се ствара
нова  електронска  база  података,  која  је  део  јединственог  узајамног  каталога.
Упоредо се  ради и  ретроспективна  каталогизација,  те  је  до  краја  2020.  године
унето укупно  29819 записа, 58969   јединица. 

 КОРИШЋЕЊЕ      

 

Број коришћених књига :

У библиотеци у Кули  4985

У библиотеци у Сивцу  921

У библиотеци у Црвенки 864

У библиотеци у Руском Крстуру 769

У библиотеци у Липару 547

У библиотеци у Крушчићу 470



У циљу промовисања Библиотеке и читања код најмлађих, као што је уобичајено
ученици  првих  разреда  основних  школа  имали  су  бесплатан  упис  ,а  посебна
пажња се посвећује промовисању породичног уписа.

 

 
Евидентирано  је  укупно  8556  коришћених  књига  у  Библиотеци.  Услуга

бесплатног  коришћења интернета  за  кориснике  Библиотеке  допринела  је  већој
посећености Библиотеке. Пет  рачунара за ову намену су у библиотеци у Кули,
четири у Липару и по један у осталим огранцима  . Ова услуга коришћена је током
2020. године  125 пута.    Забележене су две међубиблиотечке позајмице.

Током 2020. године регистровано је 1.058  посета сајту Библиотеке

Званичну  Facebook  страницу  Библиотеке  прати   1320  особе,  а  Facebook
страницу огранка у Руском Крстуру 625 особe.           

 КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЛАТНОСТ

Због актуелне пандемије књижевни сусрети, промоције књига и друге активности
везане за манифестацију Месец књиге нису одржаване у току 2020. године, пошто

библиотека не поседује простор у коме је било могуће обезбедити поштовање
мера прописивних од стране Кризног штаба.

     У оквиру Дечје недеље Народна библиотека Кула је поклонила свим ученицима
првих разреда основних школа примерак књиге Тода Николетића : СЛОВАРИЦА

ШКОЛАРИЦА.



   

                                                              ЗАПОСЛЕНИ 

          Образован и мотивисан стручни кадар кључни је фактор не само ефикасног
обављања  разноврсних  библиотечких  послова,  него  је  и  носилац  развоја  и
модернизације  библиотечко-информационе  делатности.  Да  би  се  успешно
одговорило на захтеве које поставља библиотечко окружење неопходно је стално
стручно усавршавање и континуирано образовање библиотечких радника. 

      Сви запослени у Народној библиотеци Кула имају положен стручни испит.  У
току  године  у  библиотеци у  Сивцу   ради  лице  ангажовано преко  Националне
службе за запошљавање ( Мој први посао) .

          У Библиотеци је у току 2020. године било запослено укупно 13 радника, од
којих је 10 библиотечких радника .       

       Квалификациона структура запослених :

       Библиотечки радници :

       -    висока стручна срема (директор)

       -    висока стручна спрема    3           

       -    средња с.с.         7               

          Пратеће службе :

- административни радник  - виша стручна спрема
- спремачица  1 (Кула )

 
                                                               ФИНАНСИЈЕ

         Буџет Библиотеке за 2020. годину износио је  16.544.822,48 динара. За
набавку  књига  потрошено  је  352.385,20  динара,  за  набавку  опреме  445.884,00
динара.

У Кули, 15.2.2021. године    



                                                                                                           Директор
                                                                                                 Снежана Таталовић


