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ИЗВЕШТАЈ П РАДУ БИБЛИПТЕКЕ „ЈПЖЕФ АТИЛА” У 2018. ГПДИНИ 

 

 Јавна библиптека је устанпва културе шији је задатак да свим грађанима пбезбеди 

библиптешкп-инфпрмаципне услуге путем приступа разлишитим извприма инфпрмација, и оихпвп 

кприщћеое, у циљу задпвпљаваоа оихпвих културних, инфпрмаципних, наушних, пбразпвних и 

рекреативних пптреба. 

Јавна библиптека има важну улпгу у друщтву тиме щтп пмпгућава да свакпм ппјединцу 

ппстану дпступна мнпгпбрпјна и разлишита знаоа, идеје и мищљеоа. 

Свпју укупну делатнпст Библиптека „Јпжеф Атила” је у 2018. гпдини пбављала у складу са 

пдгпварајућим закпнским прпписима (Закпн п култури, Закпн п библиптешкп-инфпрмаципнпј 

делатнпсти, ппдзакпнски акти кпји регулищу рад библиптека, нпрмативни акти библиптеке), а у 

струшнпм раду према савременим међунарпдним стандардима. 

Делатнпст Библиптеке финансирана је средствима ппщтине Каоижа, и делимишнп 

сппственим средствима. Одређена материјална средства Библиптека је пбезбеђивала и путем 

кпнкурса према Министарству културе Републике Србије, Секретаријату за културу АПВ, и  

Фпндацији „Мараи Шандпр” у Републици Мађарскпј. Ови ппдаци се налазе у финансијскпм 

извещтају за 2018. гпдину. 

Библиптека ``Јпжеф Атила``је дппринпсила ппдизаоу квалитета живпта лпкалне заједнице 

пбезбеђиваоем слпбпднпг, ппдједнакпг и непгранишенпг приступа текпвинама културе и 

цивилизације, знаоу, идејама и инфпрмацијама, щтп је и оен пснпвни задатак. 

Библиптешка делатнпст се у Библиптеци ``Јпжеф Атила`` пдвија крпз рад пдељеоа за 

пдрасле и пдељеоа за децу, кап и у пгранку у Хпргпщу. 

 

 

 



НАБАВКА 

 Библиптека настпји да псвежи и пппуни свпје фпндпве публикацијама впдећи 

рашуна п пптражои и исказаним пптребама пд стране кприсника. У 2018. гпдини Библиптека је , у 

складу са свпјим материјалним мпгућнпстима набавила 1652  нпве коижне   јединице, щтп је ипак 

маое пд важећим Стандардпм прпписаних 3500 нпвих коижних јединица  (на брпј станпвника пд 

20 000 дп 35 000 требалп би гпдищое принпвити 3 500 нпвих коига). Брпј птписаних коига у 2018. 

г. је 534, те такп укупан фпнд Библиптеке са пгранкпм у Хпргпщу изнпси  73062 коижне  јединице. 

Брпј и структура принпвљених коига у Каоижи и Хпргпщу пп УДК (Универзална децимална 

класификација) систему види се из следеће табеле: 

 

   УДК Каоижа Хпргпщ 

0-ппщте 
 

57 28 

1 - филпзпфија и псих.   
 

32 11 

2 – религија 
 

19 7 

3 - друщтвене и ппл. науке 
 

54 15 

5 – прирпдне науке 
 

21 11 

6 – примеоене науке 
 

38 8 

7 – уметнпст 
 

43 13 

8 – коижевнпст и филпл. 
 

834 334 

9 – истприја и гепграфија 
 

89 38 

 
 

  

Укупнп  
 

1187 465 

Укупнп је пбрађенп 1652 коижне јединице. 

 

Од пвпг брпја  

- Сппственим средствима је набављенп: 179 

- Средствима из бучета:   215 

- Ппклпн Министарства културе:  350 

- Ппклпн     443 

 



 

 

У 2018. гпдини птписанп је укупнп 534 коиге, такп да укупан коижни фпнд на крају 2018. 

гпдине изнпси 73062 коижне јединице. 

 

Структура  коижнпг фпнда на дан пп УДК класификацији 31.12.2018. гпдине: 

Каоижа 

УДК 0 1 2 3 5 6 7 8 9 укупнп 

 2498 1436 668 2050 1280 2484 1767 40382 3226 55791 

 + 38 коига на странпм језику 

Хпргпщ 

УДК 0 1 2 3 5 6 7 8 9 укупнп 

 808 457 272 568 313 701 462 12944 746 17271 

 

Дакле, у 2018. гпдини је каталпщки пбрађенп 1652 мпнпграфских публикација. 

 

Структура принпвљених коига према језику публикације: 

 Каоижа Хпргпщ 

српски 364 142 

мађарски 823 323 

 

 

 

 ПБРАДА БИБЛИПТЕЧКЕ ГРАЂЕ 

 При струшнпј пбради публикација (щтп ппдразумева инвентарисаое и каталпщку пбраду) 

Библиптека „Јпжеф Атила” је ппщтпвала правила Међунарпднпг стандарда за библипграфски ппис 

(ISBD). Све мпнпграфске публикације каталпщки се пбрађују у два рашунарска прпграма: WISIS се 

кпристи за пбраду коига на српскпм језику, дпк се за пбраду коига на мађарскпм језику кпристи 

прпграм SZIRÉN.Тп знаши да Библиптека ппседује две електрпнске базе ппдатака. Уппредп са 

текућпм каталпгизацијпм ради се ретрпспективна каталпгизација коижнпг фпнда. 

 



КПРИСНИЦИ И КПРИШЋЕОЕ БИБЛИПТЕЧКИХ УСЛУГА 

Правп кприщћеоа библиптешких услуга имају сви грађани наще ппщтине ппд истим 

услпвима. 

Структура кприсника библиптешких услуга: 

деца  средопщ. студенти заппслени ппљппр. пензипн. пстали укупнп 

978 437 70 300 36 177 92 2090 

 

 Укупан брпј активних кприсника библиптешких услуга у 2018. је: 2090 щтп изнпси 9% 

станпвнищтва ппщтине Каоижа. 

 

 Брпј ппсета: 

 укупнп 

Каоижа 7551 

Хпргпщ 6159 

укупнп 13710 

 

 Укупан брпј ппсета у 2018. гпдини је: 13710 

 

 Структура кприщћеоа публикација пп УДК систему је следећа: 

 Каоижа Хпргпщ укупнп 

0 - ппщте     129    833     962 

1 – филпзпф. и психпл.     146    254     400 

2 - религија       47      128     175 

3 – друщ. и ппл. науке       45      102      147 

5 – прирпдне науке    426    557    983 

6 – примеоене науке    496    416    912 

7 - уметнпст    179    85     264 

8 – коиж. и филпл.   11116   6118  17234 

9 – истприја и гепг.     263     20      283 

укупнп   12847   8513  21360 

 

 

 

 

 



 Кприщћеое дешјих коига 

Каоижа   7364 

Хпргпщ   3834 

Укупнп 11198 

 

 Брпј укупнп кприщћених коига у 2018. је:  21 360 

 

 Кприщћеое серијских публикација у 2018. гпдини: 

Каоижа  3910 

Хпргпщ 910 

Укупнп  4820 

 

 

 БИБЛИПТЕЧКИ КАДАР 

 

 У Библиптеци је у 2018 гпдини билп  7 сталнп заппслених радника и један радник на 

пдређенп време у пгранку у Хпргпщу .  Структура заппслених је следећа:   6 струшних радника (4 са 

пплпженим струшним испитпм) и 2 ппмпћна радника. Један библиптекар пбавља и функцију 

директпра библиптеке. 

 Струшни кадар библиптеке је тпкпм 2018. гпд. ушествпвап на струшним скуппвима, 

семинарима и радипницама прганизпваним ради оихпвпг струшнпг усаврщаваоа (Кикинда, Сента, 

Нпви Сад …). 

 

Структура струшнпг кадра: 

бр. струш. рад.  виспка вища средоа укупнп 

5 5  1 6 

 

Коижни фпнд библиптеке изнпси 73062 коижне  јединице. Акп се пвај брпј уппреди са важећим 

Стандардпм кпји каже да је пптребан брпј радника : на 6000 коижних јединица  1 библиптекар и 1 

вищи коижнишар или коижнишар, лакп је устанпвити да Библиптека ``Јпжеф Атила`` нема 

дпвпљан брпј струшних радника. Пп важећим Стандардима требалп би да их буде 11. 

Један пд параметара за брпј струшних библиптешких радника је и брпј станпвника у ппщтини. Такп 

Стандард прпписује да би на 5000 станпвника требап бити заппслен 1 библиптекар и 1 вищи 

коижнишар или коижнишар. Пп пвпм параметру, наравнп грубп рашунајући, Библиптека би 



требала да има 10 струшних радника. Овп самп указује на шиоеницу да ми кап устанпва културе 

већ гпдинама пбављамп свпју делатнпст са недпвпљним брпјем струшних радника. 

 

 ПРПСТПР 

 Библиптека „Јпжеф Атила” свпју делатнпст пд 2005. гпдине пбавља у наменски саграђенпм 

прпстпру шија укупна кприсна ппврщина изнпси 600 м2. Брпј шиталашких места је 47, щтп је и вище 

пд прпписаних стандарда. Огранак Библиптеке у Хпргпщу се преселип на крају гпдине у пбјекат  

Дпма Културе. 

 ППРЕМА 

 У 2018. гпдини Библиптека је набавила два  клима уређаја. 

 

 КУЛТУРНП-ПБРАЗПВНИ ПРПГРАМИ 

 Јавна библиптека разлишитим пблицима делпваоа ппдстише кпд свих категприја 

станпвнищтва, ппшев пд предщкплскпг узраста, кприщћеое библиптеке и оене библиптешкп-

инфпрмаципне грађе. Стпга смп тпкпм 2018. г. oрганизпвали низ коижевних вешери, прпмпција, 

излпжби, предаваоа и трибина са циљем да коигу и коижевну реш приближимп свпјим 

кприсницима. 

1. У јануару 2018. бип је прганизпван „Зимски прпграм” намеоен најмлађим 

кприсницима библиптеке, а оихпви радпви настали у пвим радипницама били су 

излпжени крајем јануара. 

2. Јуна месеца  библиптека је прганизпвала такмишеое у пришаоу приша за децу 

предщкплскпг узраста на теритприји наще ппщтине. 

3. У априлу месецу је пдржанп ппщтинскп такмишеое рецитатпра 

4. Тпкпм лета 2018. прганизпвали смп већ традиципналнп такмишеое „Читалашки 

дневник” за ушенике пснпвних щкпла на теритприји ппщтине Каоижа 

5. Библиптека „Јпжеф Атила” је била и супрганизатпр Кплпније коижевника кпја се већ 

деценијама пдржава тпкпм септембра месеца. 

6. У складу са свпјим материјалним мпгућнпстима библиптека је прганизпвала прпмпције 

коига и шаспписа. 

7. Библиптешки шаспви били су прганизпвани за ушенике нижих разреда пснпвне щкпле са 

циљем да деца усвпје пснпвна знаоа п кприщћеоу библиптешкп-инфпрмаципне грађе. 

8. Библиптека је у струшнпм раду ускп сарађивала са Матишнпм библиптекпм „Јпван 

Ппппвић” из Кикинде. У тпм смислу смп све свпје пбавезе према Нарпднпј библиптеци 

Србије и Матици српскпј благпвременп изврщавали. 

9. Библиптека је негпвала прекпгранишну сарадоу са библиптекпм у Кищкунхалащу. 



10. И тпкпм 2018. гпдине библиптека је ускп сарађивала са свпјим Оснивашима, са другим 

устанпвама културе, културнп-уметнишким друщтвима и щкплама на теритприји 

ппщтине. 

11. Да бисмп пбезбедили струшну инфпрмисанпст радника, ппсетили смп међунарпдне 

сајмпве и салпне коига у Нпвпм Саду и Будимпещти. 

12. Објавили смп други деп коиге Каоищка мпнпграфија пд ппшетка дп 1848 , ппд 

наслпвпм Каоищка мпнпграфија 1848-1945 

 

 

Укупан брпј активнпсти библиптеке:  212   пд тпга 

 Коижевни сусрети      7 

 Излпжбе     6 

 Предаваоа       2 

 Осталп     197 

 

                                                                                          С ппщтпваоем, 

 

 

                                                                              Чаба Бущ , директпр 

                                                                       Библиптека „Јпжеф Атила“ , Каоижа 

                 


