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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИБЛИОТЕКЕ ``ЈОЖЕФ АТИЛА`` КАЊИЖА 

 У 2013. ГОДИНИ 

 

 Јавна библиотека је установа културе чији је задатак да свим грађанима обезбеди 

библиотечко-информационе услуге путем приступа различитим изворима информација, и 

њихово коришћење, у циљу задовољавања њихових културних, информационих, научних, 

образовних и рекреативних потреба. 

Јавна библиотека има важну улогу у друштву тиме што омогућава да сваком појединцу 

постану доступна многобројна и различита знања, идеје и мишљења. 

Своју укупну делатност Библиотека ``Јожеф Атила`` је у 2013. години обављала у 

складу са одговарајућим законским прописима (Закон о култури, Закон о библиотечко-

информационој делатности, подзаконски акти који регулишу рад библиотека, нормативни акти 

библиотеке), а у стручном раду према савременим међународним стандардима. 

Делатност Библиотеке финансирана је средствима општине Кањижа, и делимично 

сопственим средствима. Одређена материјална средства Библиотека је обезбеђивала и путем 

конкурса према Министарству културе и информисања Републике Србије, Секретаријату за 

културу и јавно информисање АПВ, и  Фондацији ``Мараи Шандор`` у Републици Мађарској. 

Ови подаци се налазе у финансијском извештају за 2013. годину. 

Библиотека ``Јожеф Атила``је доприносила подизању квалитета живота локалној 

заједници обезбеђивањем слободног, подједнаког и неограниченог приступа тековинама 

културе и цивилизације, знању, идејама и информацијама, што је и њен основни задатак. 

Библиотечка делатност се у Библиотеци ``Јожеф Атила`` одвија кроз рад одељења за 

одрасле и одељења за децу, као и у огранку у Хоргошу. 
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НАБАВКА 

 Библиотека настоји да освежи и попуни своје фондове публикацијама водећи 

рачуна о потражњи и исказаним потребама од стране корисника. У 2013. години Библиотека је , 



у складу са својим материјалним могућностима набавила 1901 нових књижних јединица, што је 

ипак далеко од важећим Стандардом прописаних 3500 нових књижних јединица  (на број 

становника од 20 000 до 35 000 требало би годишње приновити 3 500 нових књига).  

Број отписаних књига у 2013. г. је 278 тако укупан фонд Библиотеке са огранком у 

Хоргошу износи  67294 књижну јединицу. 

Број и структура приновљених књига у Кањижи и Хоргошу по УДК (Универзална 

децимална класификација) систему види се из следеће табеле: 

УДК Кањижа Хоргош 

0-опште 

 

13 4 

1 - филозофија и псих.   

 

62 30 

2 – религија 

 

22 15 

3 - друштвене и пол. науке 

 

72 12 

5 – природне науке 

 

47 0 

6 – примењене науке 

 

40 5 

7 – уметност 

 

38 10 

8 – књижевност и филол. 

 

742 218 

9 – историја и географија 

 

70 12 

Књиге за децу 

 

328 161 

Укупно  

 

1432 467 

 

Укупно је обрађена 1901 књижна јединица. 

Од овог броја  

- Сопственим средствима је набављено: 430 

- Средствима из буџета:   136 

- Поклон Министарства културе:              534 

- Поклон     801 
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У 2013. години отписано је укупно 278 књига, тако да укупан књижни фонд на крају 

2013. године износи 67 294 књижне јединице. 

 

 



Стање књижног фонда на дан 31.12.2013. године: 

Кањижа 

УДК 0 1 2 3 5 6 7 80 8 9 укупно 

Одрас. 1306 1167 551 1775 745 2029 1342 424 28267 2553 40159 

Деч. 1062    90   36   48 502   274   226   22   9890   331 12481 

 + 38 књига на страном језику 

Хоргош 

УДК 0 1 2 3 5 6 7 80 8 9 укупно 

Одрас. 302 337 218 430 136 530 281 88 7801 463 10586 

Деч. 388   16     8   20 127   76   83   4 3224   84   4030 

 

Дакле, у 2013. години је каталошки обрађена 1901 монографска публикација. 

 

Структура приновљених књига према језику публикације: 

 Кањижа Хоргош 

српски 450 180 

мађарски 984 287 

 

 

 ОБРАДА БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ 

 При стручној обради публикација (што подразумева инвентарисање и каталошку 

обраду) Библиотека ``Јожеф Атила`` је поштовала правила Међународног стандарда за 

библиографски опис (ISBD). Све монографске публикације каталошки се обрађују у два 

рачунарска програма: WISIS се користи за обраду књига на српском језику, док се за обраду 

књига на мађарском језику користи програм SZIRÉN (СИРЕН).То значи да Библиотека 

поседује две електронске базе података. Упоредо са текућом каталогизацијом ради се 

ретроспективна каталогизација књижног фонда. 
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КОРИСНИЦИ И КОРИШЋЕЊЕ БИБЛИОТЕЧКИХ УСЛУГА 

 

Право коришћења библиотечких услуга имају сви грађани наше општине под истим 

условима. 

Структура корисника библиотечких услуга: 

 деца  средњош. студенти запослени пољопр. пензион. остали укупно 

         



         

укупно 1199 310 120 316 14 79 193 2231 

 

 Укупан број активних корисника библиотечких услуга у 2013. је: 2231 што износи 9% 

становништва општине Кањижа. 

 

 Број посета: 

 деца средњошк. студенти запослени пољопр. пензион. остали укупно 

Кањижа        8129 

Хоргош        4997 

укупно        13126 

 

 

 Укупан број посета у 2013. години је: 13126 

 

 Структура коришћења публикација по УДК систему је следећа: 

 Кањижа Хоргош укупно 

0 - опште      33    137     170 

1 – филозоф. и 

психол. 

   377    337     714  

2 - религија      48    211     259 

3 – друш. и пол. науке      88      70     158 

5 – природне науке      48    104     152 

6 – примењене науке    214    227     441 

7 - уметност      52      47     106 

8 – књиж. и филол.  7125  3514  10639 

9 – историја и геог.    144    350      494 

укупно 8129  4997  13126 
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 Коришћење дечјих књига 

Кањижа 11069 

Хоргош   4062 

Укупно 15131 

 

Укупно коришћених књига у 2013.   28 264 

 

 Коришћење серијских публикација у 2013. години: 

Кањижа  4003 

Хоргош 2498 



Укупно  6501 

 

 

 БИБЛИОТЕЧКИ КАДАР 

 

 У Библиотеци је тренутно 8 стално запослених радника .  Структура запослених је 

следећа: директор , 5 стручних радника (3 са положеним стручним испитом) и 2 помоћна 

радника. 

 Стручни кадар библиотеке је током 2013. год. учествовао на стручним скуповима, 

семинарима и радионицама организованим ради њиховог стручног усавршавања (Кикинда, 

Сента, Нови Сад). 

 Структура стручног кадра: 

бр. струч. рад.  висока виша средња укупно 

5 4  1 5 

 

Књижни фонд библиотеке износи 67 294 књижне јединице. Ако се овај број упореди са 

важећим Стандардом који каже да је потребан број радника : на 6000 књижних јединица  1 

библиотекар и 1 виши књижничар или књижничар, лако је установити да Библиотека ``Јожеф 

Атила`` нема довољан број стручних радника. По важећим Стандардима требало би да их буде 

11. 

Један од параметара за број стручних библиотечких радника је и број становника у општини. 

Тако Стандард прописује да би на 5000 становника требао бити запослен 1 библиотекар и 1 

виши књижничар или књижничар. По овом параметру, наравно грубо рачунајући, Библиотека 

би требала да има 10 стручних радника. Ово само указује на чињеницу да ми као установа 

културе већ годинама обављамо своју делатност са недовољним бројем стручних радника. 
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 ПРОСТОР 

 Библиотека ``Јожеф Атила`` своју делатност од 2005. године обавља у наменски 

саграђеном простору чија укупна корисна површина износи 600 м2. Број читалачких места је 

47, што је и више од прописаних стандарда. Огранак Библиотеке у Хоргошу се налази у 

изнајмљеном, ненаменском  простору , док се не заврше грађевински радови на Дому културе, 

у чијем склопу се налазе његове сталне просторије. 

 ОПРЕМА 

 У 2013. години Библиотека није набављала нову опрему. 

 КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ 

 Јавна библиотека различитим облицима деловања подстиче код свих категорија 

становништва, почев од предшколског узраста, коришћење библиотеке и њене библиотечко-



информационе грађе. Стога смо током 2013. г. oрганизовали низ књижевних вечери, промоција, 

изложби, предавања и трибина са циљем да књигу и књижевну реч приближимо својим 

корисницима. 

1. У јануару 2013. био је организован ``Зимски програм`` намењен најмлађим 

корисницима библиотеке, а њихови радови настали у овим радионицама били су 

изложени крајем јануара. 

2. 1. јуна, библиотека је организовала такмичење у причању прича за децу 

предшколског узраста на територији наше општине. 

3. Током лета 2013. организовали смо већ традиционално такмичење ``Читалачки 

дневник`` за ученике основних школа на територији општине Кањижа. 

4. Библиотека ``Јожеф Атила`` је била и суорганизатор Колоније књижевника која се 

већ деценијама одржава током септембра месеца. 

5. У складу са својим материјалним могућностима библиотека је организовала 

промоције књига и часописа. 

6. Библиотечки часови били су организовани за ученике нижих разреда основне школе 

са циљем да деца усвоје основна знања о коришћењу библиотечко-информационе 

грађе. 

7. Библиотека је у стручном раду уско сарађивала са Матичном библиотеком ``Јован 

Поповић`` из Кикинде. У том смислу смо све своје обавезе према Народној 

библиотеци Србије и Матици српској благовремено извршавали. 

8. Библиотека је неговала прекограничну сарадњу са библиотекама у Кишкунхалашу. 

9. И током 2013. године библиотека је уско сарађивала са својим Оснивачема, са 

другим установама културе, културно-уметничким друштвима и школама на 

територији општине. 

10. Да бисмо обезбедили стручну информисаност радника, посетили смо међународне 

сајмове и салоне књига у Београду, Новом Саду и Будимпешти. 
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Укупан број активности библиотеке:  265   од тога: 

 Књижевни сусрети   19 

 Изложбе    17 

 Предавања              215 

 Остало                 15 

  

                                                                                        С поштовањем, 

 

                                                                               Золтан Каткич в.д. директор 

                                                                        Библиотеке „Јожеф Атила“ Кањижа 



 


