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ПРОГРАМ РАДА ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 

Библиотека ће својим, како културним тако и информативним радом, бити 

усмерена на задовољавање растућих општих културних и стручно-информативних 

потреба становништва. Обезбедиће потребан материјал намењен просвећивању и 

образовању као и политичком, друштвеном и стручном информисању и разоноди 

становника општине, те пружати све неопходне услуге на овом плану.  

 

2. РЕДОВНА ДЕЛАТНОСТ 

Библиотека има значајну улогу у даљем ширењу читалачке културе, путем 

организовања неколико десетина дискусионих вечери, књижевних приказа, предавања, 

као и подизању општег културног нивоа, а такође и у потпомагању формирања будућих 

читалаца. Приликом испуњавања ових задатака Библиотека ће у првом реду своју 

пажњу усмерити ка испуњењу захтева средњошколаца и студената, побољшању 

пружања библиотечких услуга становништву сеоских средина, те праћењу језичке 

структуре становништва и из ње проистеклих читалачких захтева.  

Током 2017. године Библиотека ће обављати своју Законом утврђену основну 

делатност која обухвата прикупљање, обраду, чување и давање на коришћење књига, 

часописа и новина, као и друге некњижне библиотечке грађе.  

У 2017. години у плану је набавка  књига куповином, конкурсима, поклоном 

донатора, поклоном издавача,и поклоном аутора. 

У току је формирање завичајног фонда.  

Наставићемо са компјутеризованом обрадом библиотечке грађе.  

У 2017-ој години планирамо проширење аудиобиблиотеке на нашем веб сајту а 

да  читаоцима омогућимо неограничено коришћење интернета.  



 

3. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЛАТНОСТ 

За време зимског распуста, организује се зимски програм за ђаке.  

У холу Библиотеке ће се поставити изложба везана за зимске забаве и обичаје.  

 У априлу 2017. године биће организовано општинско такмичење рецитатора за 

ученике основних и средњих школа.  

У мају 2017. године предвиђено је финално општинско такмичење у причању 

прича, деце предшколског узраста.  

Библиотека ће током школске 2016/17 године организовати ликовни и 

књижевни конкурс за уечнике основних школа и средње школе.  

Током школске 2016/17 године планира се постављање изложбе најуспешнијих 

ликовних радова ученика основних и средњих школа са територије општина Кањижа.  

У просторијама библиотеке планирамо одржавање промоције успешних ученика 

основне и средње школе. 

Библиотека ће и овог лета организовати већ традиционалну акцију «Читалачки 

дневник», за ученике основних школа са целе територије општине, а све у циљу 

популарисања књиге. За успешно написан Читалачки дневник, ученици треба да 

прочитају 5 књижевних дела изнајмљених из библиотеке и у свом дневнику напишу 

кратак садржај, а ученици нижих разреда ће илустровати исте.  

У септембру се одржава традиционална Колонија књижевника у Кањижи, где 

је наша библиотека организатор.  

За ученике нижих разреда основне школе настављамо одржавање библиотечких 

часова.  

У просторијама библиотеке месечно се окупљају љубитељи писане речи.  

У складу са понудама и материјалним могућностима, током године ће се 

одржваати промоције књига, часописа и издавачких кућа.  

И ове године ћемо сарађивати са библиотекама у земљи и неговаћемо постојећу 

сарадњу са библиотекама у Кишкунхалашу, Будимпешту, Тати и Нађкањижи. 

Сарађиваћемо и даље са културно-уметничким друштвима на територији општине, као 

и са основним и средњим школама.  

И у 2017-ој години планирамо посету међународном сајму књига у Београду, 
Новом Саду, Будимпешти, Кечкемету и у Сегедину.  

И даље ћемо остати чланови библиотечке организације „Капоч“.  

Такође ћемо наставити сарадњу са културним и уметничким организацијама и 
школама општине.  

И у идућој години планирамо  програме у сарадњи са Региолналним креативним 

атељеом. 



4. УСЛОВИ ЗА ИЗВРШАВАЊЕ ПРОГРАМА 

4.1. Простор 

Седиште  библиотеке је у Кањижи, улица Дамјнићева 2. Простор који поседујемо 

тренутно је довољан и задовољава потребе.  

4.2. Опрема 

Опрема коју поседујемо је у добром стању, и задовољава неометан рад установе.  

4.3. Кадар 

Структурa запослених радника je задовољавајућа. Тренутно имамо три библиотекара са 

високoм стручним спремом, једног административног радника и једну чистачицу. 

Неопходно би било повећање броја запослених, нарочито ангажовање једног 

библиотекара-информатичара.  

Треба створити још боље услове за стручно усавршавање запослених кроз учешће на 

семинарима, саветовањима и праћење стручне литературе. 

У плану су недељни састанци на којима ће бити речи о плановима и текућим, 

активностима и пословима у библиотеци. Управни одбор библиотеке ће се састајати 

редовно и по потреби, а Надзорни одбор  састајаће се по потреби и разматрати питања 

из своје надлежност.                                     

 

            

                                                                                              Директор Библиотеке „József Attila” 

                                                                                    др Золтан Каткич   

 

 

 

               

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СРЕДСТВА  ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ 

Р.бр. Програм Износ 

1. Програм за ђаке у току зимског распуста  12.000,00 

2. Такмичење рецитатора - април 10.000,00 

3. Општинско такмичење у причању прича - мај 20.000,00 

4. Ликовни и књижевни конкурса 5.000,00 

5. „Читалачки дневник”  20.000,00 

6. Колонија књижевника 700.000,00 

7. Промоција књига, часописа и издавачких кућа 100.000,00 

8. Посета међународним сајмовима књига 100.000,00 

9. Чланарина у организацији “Капоч” 20.000,00 

10. Сарадња са културним и уметничким организацијама и 

школама (штампарски трошкови и превоз) 

25.000,00 

11. Набавка књига 350.000,00 

12. Програми у сарадњи са Регионалним креативним 

атељеом 

 

120.000,00 

Средства за реализацију ових програма биће 

обезбеђена путем  Конкурса 

 УКУПНО: 1.482.000,00 

 


