
Приновљене књиге по начину набавке у 2021. години 

         

  куповина поклон откуп укупно 
Кула 309 76 363 848 
Црвенка 210 71 131 412 
Сивац 336 10 124 370 
 Крстур 125 324 105 554 
Липар 108 123 115 346 
Крушчић 68 32 91 191 
Укупно 1156 636 929 2721 

   

  

       

         Фондови Библиотеке у Кули и огранцима 31.12.2021.  броје    књигa.  

У Кули             35868                               

У Црвенки       16397                               

У Сивцу            18799                            

У Руском Крстуру      17699                    

У Липару                6788                         

У Крушчићу             8954                       

Што укупно износи 104505 књига. 

 

  

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, каталогизација као и 
преузимање записа из узајамне базе података Cobiss) примењују се правила 
Међународног стандарда за библиографски опис (ISBD). Обрада се ради 
централизовано, у Кули, 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.Ове године је у плану обрада 
серијских публикација, за шта су се стекли услови стручним усавршавањем и обуком 
библиотекара .Упоредо се ради и ретроспективна каталогизација, те је до краја 
2021. године унето укупно   записа, 70.005  јединица.  

 

 

 

 КОРИШЋЕЊЕ        

  

Број коришћених књига : 

У библиотеци у Кули   5246 

У библиотеци у Сивцу   680 

У библиотеци у Црвенки   733 

У библиотеци у Руском Крстуру   1025 

У библиотеци у Липару   525 

У библиотеци у Крушчићу   274 

 

 



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

   
 
 

  
 

    

             
Евидентирано је укупно 8483 коришћених књига у Библиотеци. Услуга бесплатног 
коришћења интернета за кориснике Библиотеке допринела је већој посећености 
Библиотеке. Четири рачунара за ову намену су у библиотеци у Кули, четири у 
Липару и по један у осталим огранцима  . Ова услуга коришћена је током 2021. 
године  276 пута. Забележена је једна међубиблиотечка позајмица.                                                  

Током 2021. године регистровано је 5402 посете сајту Библиотеке. 

Званичну Facebook страницу Библиотеке прати  1125 особа, а Facebook 
страницу огранка у Руском Крстуру 516 особа, огранка у Црвенки 19 особа , огранка 
у Сивцу 48 особа ,огранка у Липару 217,огранка у Крушчићу 77 особа.Инстаграм 
страницу прати 195 особа..            

 

 

 КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЛАТНОСТ 

 

 

Током 2021. године одржаване су летње радионице са децом предшколског и 
основношколског узраста.Организоване су континуиране посете васпитних група 
из вртића ПУ „Бамби“,посете корисника МНРО „Плава птица“ , посета свих 
основних школа из општине.Одржана је тибина Логотерапије и 6 радионица у Кули 
и 3 у Липару.Спроведени су ликовни,литерарни и по први пут фото конкурс 
„Окулар“.Уприличена је додела награда учесницима конкурса у просторијама 
Културног центра Кула . Библиотека је узела учешће у награђивању ђака 
генерације у општини.Били смо домаћини деци из Грачанице.У августу смо 
угостили књижевницу из Будве.Током месеца октобра организовано је 6 
књижевних вечери у оквиру манифестације Месец књиге. У галерији Културног 
центра организоване су три изложбе,прва на тему фотографија Куле поводом 
Дана општине , друга ,изложба икона ,слике у уљу, наше суграђанке Душице 
Спасојевић Лончар и трећа изложба „ У сусрет музеју“. 



 
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 
Библиотеци је у току 2021. године било запослено укупно 13 радника, од којих је 10 
библиотечких радника .        

       Квалификациона структура запослених : 

       Библиотечки радници : 

       -    висока стручна спрема (директор)    1                                                                                        

       -    висока стручна спрема    3            

       -    средња с.с.         7                

          Пратеће службе : 

- административни радник  - виша стручна спрема     1 
- спремачица  1 (Кула ) 
 
  
                                                               ФИНАНСИЈЕ 
 
         Буџет Библиотеке за 2021. годину износио је 17.790.152,91 динара. За набавку 
књига потрошено је 899.602,98 динара, за набавку опреме 398.590,00динара. 
 
У Кули, 15.2.2022. године     
 
 
                                                                                                           Директор 
                                                                                               Драгана Дурковић 

 


