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План рада Народне библиотеке Кула за  наредни период заснован је пре свега на  Закону 
о библиотечко-информационој делатности , који се  примењује  од 24.01.2012.године. 
 

Библиотечко-информациона делатност је делатност од општег интереса. У општини 
Кула, Народна библиотека  Кула је носилац библиотечко-информационе делатности . Основана 
је ради обезбеђивања услова за остваривање права грађана на слободу изражавања и на стицање 
и коришћење знања. 

Општи интерес у библиотечко-информационој делатности подразумева да грађани имају 
слободан приступ информацијама, знањима и идејама садржаним у библиотечко 
информационој грађи и изворима, као и право на остваривање својих индивидуалних и 
интелектуалних слобода, у чему ће својим услугама моћи да им помогне наша Библиотека. 

Остваривањем своје функције као библиотечко-информационе делатности пружаће 
допринос унапређивању друштвеног, културног, образовног, научног и техничког развоја наше 
општине. 
  
 

Библиотечко-информациони систем Библиотеке је скуп функционално повезаних огра- 
нака који ће у складу са Законом примењивати јединствене стандарде и омогућити проток 
публикација и информација. 
 
Библиотечко-информациони систем општине Кула чине: 
 
-библиотека у Кули и подручне библиотеке (огранци). 
-огранак у Црвенки, 
-огранак у Сивцу, 
-огранак у Руском Крстуру, 
-огранак у Липару. 
-огранак у Крушчићу 
 

Огранци су образовани у насељеним местима општине Кула. Оваква организација мреже 
обезбеђује да становници сваког насаљеног места у општини користе библиотечко-
информациону грађу и изворе у обиму који ће мање или више задовољити свакодневне потребе 
становништва.  
 
  



 
  

Библиотека у свом фонду располаже разноврсном и актуелном литературом из свих 
области и дисциплина људске културе како би се подстакла интересовања и задовољиле потребе 
различитих образовних, културних и старосних категорија становништва на подручју наше 
општине. Библиотека ће набављати и одговарајућу периодику у оквиру средстава  планираних  
буџетом. 
 

Изузетно важан задатак Библиотеке  биће набавка књига и периодике ради попуњавања 
књижних фондова и популарисања књиге и читања. 
 

 
Све што Библиотека купи средствима буџета или својим средствима, или добије 

откупом, или у виду поклона уредно ће обрадити. Обрада библиотечке грађе је редовна 
делатност Библиотеке. 

У  предстојећем периоду активност Библиотеке у потпуности ће бити усмерена на 
примену библиотечко-информационог ситем COBISS.SR, Народне библиотеке Србије. По 
добијању лиценце у оквиру система COBISS.SR за креирање библиографских записа два 
запослена библиотекара, који обављају у Библиотеци стручне библиотечке послове са високим 
образовањем и са положеним библиотекарским испитом,остварили смо право на планирање и 
усклађивање активности у вези са рачунарским повезивањем библиотека у Србији, односно за 
узајамну каталогизацију и за локално библиотечко пословање. 

 Библиотека је у потпуности припремљена за укључење у јединствени информациони 
систем потписивањем Уговора о пуноправном чланству у библиотечко-информациони ситем 
COBISS.SR, са ВБС Центром Народне библиотеке Србије. НБС-ВБС Центар основан је у 
оквиру пројекта Виртуелне библиотеке Србије са циљем целовитог системског решења 
координиране изградње и развоја јединственог  библиотечко информационог система Србије на 
јединственој организационој и информатичкој платформи COBISS. SR . 
Потписивањем овог уговора Библиотека има могућност: 
 
- да активно учествује у систему узајамне каталогизације  
COBISS.SR. 
 
- да користи програмску опрему COBISS.SR. за аутоматизацију 
библиотечких функција 
- да користи услуге NBS-VBS Центра. 
 
  

Позитивно искуство из претходних година везано за акције бесплатног уписа читалаца у 
оквиру обележавања  Дечје недеље као и у оквиру Дана библиотекара Србије, значајно је 
повећало број уписаних чланова. И у наредном периоду потребно је наставити са поменутим 
акцијама, јер је евидентно да висина чланарине, нажалост, има значајну улогу на број корисника 
Библиотеке у општини Кула.Бесплатан упис ће се вршити у Кули и свим насељеним местима за 
време свих манифестација.Такође ће Ђаци генерације бити бесплатно уписивани. 

Дужни смo свакако да скренемo пажњу на чињеницу да је број корисника Библиотеке у 
општини Кула ипак само статистички податак који говори о броју уписаних чланова, а да је 



стварни број корисника већи, јер се једном чланском картом користи више корисника, рецимо 
чланови породице, студенти, ученици и друге особе које повезују односи блискости, што се да 
видети по броју издатих и прочитаних књига. 

Током последњих година обогаћен je књижни фонд Библиотеке, како у погледу 
квантитета тако и по структури набавке. Поред тога Библиотека је опремљена потребним 
средствима и уређајима (фотокопир апарат, рачунари, опремом за коришћење COBISS.SR. чији 
задатак је аутоматизација библиотечких функција, штампачима, факсом, телефонским 
линијама у Кули и свим огранцима , интернет читаоницама у Кули,Црвенки,Сивцу и Липару. 
  Библиотека ће настојати да повећа број интернет читаоница, тј. повећаће број рачунара 
намењених корисницима. 
 
  

Библиотека ће у  предстојећем периоду  бити усмерена на културно – образовну 
делатност која ће се базирати на програмима и посебним програмским облицима, најчешће у 
виду креативних радионица и посебних културних манифестација за децу предшколског и 
школског узраста. 

Концепција програмске активности је осмишљена тако да деца свих узраста пронађу за 
себе занимљиве и конструктивне садржаје. 
 Циљ Библиотеке је пре свега унапређивање читања у свим облицима и стварање услова да 
Библиотека постане центар неформалног образовања и васпитања. 
 
Конкретизујући тај циљ говоримо о следећим посебним задацима: 
1. популарисање књиге и развијање културе читања, 
2. пружање оних информација које се не добијају кроз школски систем, 
3. стварање атмосфере блискости са књигом, когнитивна и мотивациона функција 
књиге, 
4. стварање информативног и комуникационог центра који би користио 
савремене комуникационе облике (интернет, web стране). 
Остваривање ових задатака реализоваћемо кроз посебне облике рада: 
1. играонице 
2. креативне радионице 
3. интерактивне трибине 
4. сусрети са књижевницима 
 

Активности на овом пољу биће значајан део рада Библиотеке у предстојећем периоду. 
Ово и због тога што ова област пружа велике могућности за афирмисање културе, па самим тим 
и друштвених вредности као упоришних тачака културе, које су полигон за популарисање 
књиге, знања, образовања, науке, филозофије, уметности, технике. Кроз ове активности 
Библиотека ће на одговарајуће начине градити своје односе са окружењем, стварати партнере, 
сараднике и нове кориснике у циљу испуњавања своје функције. 
   Библиотека ће промовисати нове књиге и периодику и то путем излагања  на websajtu 
Библиотеке као и на друштвеним  мрежама фејсбуку и инстаграму Библиотеке. 
Промоција литералних, научних и стручних радова аутора са територије општине Кула или 
оних који се односе на наше подручје на webstranici и друштвеној мрежи Библиотеке . Домаћу 
и страну литературу ћемо редовно излагати у библиотеци, како би била видљива читаоцима, 
нарочито нове књиге као и на webstranici и друштвеној мрежи Библиотеке . Организоваћемо 
промоције књига нових наслова домаћих аутора. 



 
 
  
  
         Запослени у Библиотеци пратиће збивања у својој области, добијаће стручну литературу, 
а стручни библиотечки радници имаће редовне међусобне комуникације као и комуникације са 
матичном службом за надзор Градске библиотеке Сомбор, као и са Удружењем библиотекара 
Србије. 
 
 
 
         Веома је значајно да се у сарадњи са локалном самоуправом направи план-редослед 
поступака у циљу реализовања плана реконструкције зграде библиотеке у Кули са оформљеном 
музејском збирком.  
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