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OСТВАРИВАЊЕ ЗАКОНОМ УТВРЂЕНИХ ФУНКЦИЈА 

 

СТАТУС НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ У РЕКОВЦУ 

 

               Народна библиотека „Др Милован Спасић“ у Рековцу као установа у области културе 

чији је оснивач општина Рековац формирана је  и своју делатност остварује у складу  у складу 

са Законом о библиотечко-информационој делатности, Законом о културним добрима, 

Законом о јавним службама, Законом о издавачкој делатности и подзаконским актима који 

регулишу област у библиотечко-информационој делатности. 

Као јавна библиотека прикупља, обрађује, штити, чува, представља и даје на 

коришћење библиотечко-информациону грађу и изворе; води завучајну збирку, учествује у 

изради заједничкох каталога и база података; израђује каталоге, библиографије и друге 

информационе изворе; води документацију и статистику о библиотечко-информационој 

грађи,изворима и корисницима,помажекорисницима при избору и коришћењу библиотечко-

информационе грађе, информационих инструмената и извора, спроводи културно-образовне 

програме и издавачку делатност. 

Народна библиотека у Рековцу има статусправног лица и самостална је установа у 

култури. Уписана је у Регостар библиотека који води матична библиотека „Радислсав 

Никчевић“ у Јагодини, за подручје Поморавског округа ( регристрациони број 13/96-Р) 

односно Централни регистар Народне библиотеке Србије ( 1313201/01). 

Библиотека припада групи средње развијених библиотека, а према броју становника 

општине( за подручје од 10.000 до 20.000 становника) сврстава се у другу категорију 

библиотека.Самим тим на њен рад примењују се стандарди и нормативи за ову категорију 

библиотека када се одређује потребни књижни фонд којим она треба да располаже, обнова 

фонда, број потребних библиотечко-информационих стручњака за обављање делатности 

библиотеке, организација Библиотеке, рад са корисницима.... 

  Народна библиотека „Др Милован Спасић“ је установа која обавља јавну службу и 

која због задовољавања потреба грађана мора бити једнообразно уређена како би могла да 

омогући једнака права свим грађанима да под једнаким условима остварују свој интерес у 

образовању, стручном и научном раду. 

               У протеклој години Библиотека је перманентно радила на остваривању општих 

интереса у библиотечкој делатности и у култури у ширем смислу. Основна функција и 

делатност је прикупљање и обрада библиотечке грађе, унапређивање система каталога и 

класификације, примене међународних стандарда, истраживање, сакупљање, чување и 

коришћење библиотечке грађе. У библиотеци се углавном обавља иста група послова са 

аспекта поступака, односно упутства, небитно је колико људи обавља одређени посао, већ је 

важно како,када и где се обавља, који су његови резултати и коме они даље служе. 

            У 2021. години запослени у Библиотеци су се трудили да квалитетно обављају послове 

како би на тај начин обезбедили већи углед библиотеке код корисника и шире јавности. С 

друге стране Библиотека је пружала и друге услуге у циљу спровођења културно-образовних 

програма, популарисање књиге и читања, организовање изложби, књижевних приредби и 

предавања за становништво без обзира на степен образовања, професију и старосно доба. 

 Пуно смо учинили на популаризацији саме Библиотеке тако што смо се трудили да у 

потпуности задовољимо потребе корисника. Запослени у Библиотеци су предузели 

одговарајуће мере не би ли дошло до повећања броја чланова. Поред колективног чланства , 

породичне чланарине, попуста за студенте и пензионере уведена је и бесплатна чланарина у 

време трајања сајма књига, а може се узети и већи број књига. 

 Библиотека је у протеклој години, у оквиру финансијских могућности, радила на 

увећању књижног фонда, осавремењивању услова рада и процеса рада.  

 У складу са поменутим законима и полазећи од годишњег Програма рада за 2021. 

годину, Народна библиотека „Др Милован Спасић“ се  трудила да  организује своје 
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активности на реализацији програма, међутим многе активности нису биле реализоване због 

епидемиолошке ситуацује извазване вирусомCOVID19. 

 

1. ПЛАН  НАБАВКЕ  БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНЕ  ГРАЂЕ  

 

А)  НАБАВКА  КЊИГА  (ОБИМ И СТРУКТУРА) 

Као и претходних година, начини набавке библиотечко-информационе грађе били су: 

куповина ( средства одобрена од стране оснивача), републички откуп, локални обавезни 

примерак, маркетинг, размена, куповина оод сопствених средстава, поклони.  

Посебно је важно да искажемо потребу да набавку књига и периодикe применом 

минималног стандарда за годишњу принову фонда општинских народних библиотека од 5% у 

односу на почетни (минимални) фонд књига који свака општинска библиотека мора да има 

(почетни фонд је утврђен према броју становника општине и стандарда о броју књига по 

становнику), нисмо успели да достигнемо. 

При планирању потребног износа  средстава за куповину књига и претплату периодике 

поћи ћемо од следећих параметара:  

1. просечно нето цене књиге од 700, 00 динара (са попустом до 30%) 

2. просечним годишњим износом претплате за домаћи часопис или новине, од 

5.000,00 дин. по наслову 

На основу, напред изнетих полазних основа и на основу Правилника о националним 

стандардима за обављање библиотечко-информационе делатности ( Сл.гласник Рс, бр.39/13) у 

Народној библиотеци Србије урађен је Предлог набавке књига и периодике у јавним 

библиотекама Србије за 2021.годину са потребним износом средстава . 

У 2021. години применом ових стручних, општеприхваћених стандарда чији су 

основни критеријуми број становника општине ( 11.055 општина Рековац) и минимални број 

књига по глави становника, број наслова домаће периодике ,Библиотека „Др Милован Спасић 

нисмо  обогатили књижни фонд са 2000 књига (стандард 5% у односу на фонд књига) и са 20 

нових наслова периодике.  

Потребан износ за куповину књига би требало да износи 1.400,000 динара. По 

националним стандардима за средње развијене библиотеке почетни фонд је 40.000 књига, 

међутим ми  нисмо достигли тај стандард. 

Знамо да на обим набавке књига и периодике у јавним библиотекама пресудно утиче и 

обим буџетских средства које оснивачи опредељују јавним библиотекама. Набавка из 

сопствених средстава и откуп Министарства културе и информисања дефинитивно не могу да 

надоместе недовољна релевантна буџетска средства оснивача. Али, учиниће се све како би се 

створили услови за знатно попуњавање садашњих фондова, неопходним бројем књига и 

текуће периодике.  

Приликом набавке нових књига водило се рачуна о захтевима корисника библиотечких 

услуга или о потребама библиотеке да на својим одељењима има публикације из 

најразличитијих области људског знања. 

 

  Б)  НАБАВКА  ПЕРИОДИЧНИХ  ПУБЛИКАЦИЈА 

   (  наслов  и  број  примерака ) 

 

Библиотека не поседује фонд периодике. Дневна штампа се не чува, а један део 

периодичних издања (билтени, часописи, извештаји) налазе е у фонду монографских 

публикација 

1. Зов .............................................................................................   1 ком. 

2. Просветни  преглед ..................................................................  1 ком. 

3. Образовни информатор ...........................................................   1 ком 

4. Светосавско звонце .....................................................................1 ком 

5. Нови Пут ..................................................................................... 1 ком. 

6. Панчевачко читалиште .............................................................. 1 ком. 
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Часописи се добијају на поклон, осим Образовног информатора и Панчевачког 

читалишта на које смо претплаћени. Библиотеке не поседује фонд периодике.  

 

   2. УСЛОВИ  ЗА  ИЗВРШАВАЊЕ  ПРОГРАМА  

а)  п р о с т о р 

 

                 Библиотека у Рековцу се налази у самом центру  у згради која је додељена од стране 

општине и која својим изгледом и уочљивим натписом указује на своју намену. Са својим 

огранцима располаже простором од 460 квадрата што је 84% потребног простора (на 1.000 

становника 42 квадрата). 

У приземном делу зграде смештено је Позајмно одељење за  децу (70 метара квадратних) и 

сала за предавање и културне програме, галеријски простор (80 квадрата) који се сређивао 

средствима  добијеним  од Данског савета за избеглице Србије и Црне Горе.  

 На спрату  Библиотеке  на око 80 квадрата се налази Позајмно одељење за рад са 

одраслим корисницима са читаоницом.У овом простору је највећи део књижног фонда, 

позајмни, стручна и референсна грађа која се користи у просторијама библиотеке, као и 

Завичајна збирка  у посебно застакљеним и издвојеним витринама. Читаоница има 20 

читалачких места. 

Радни простор заузима око 30 квадрата. Руководилац Библиотеке има издвојени простор за 

рад. 

У подрумском делу зграде се налази магацински простор (70 квадрата)  и ти се одлаже 

неактуелна грађа, излучена из активног фонда Библиотеке која има функцију депоа. Ту је још 

једна просторија са око 45 квадрата, која се користи за одлагање архиве Библиотеке, али и 

других организација. 

Будући да зграда није наменски грађена за потребе библиотеке, расположивом 

простору недостаје функционалност, а већи део има вишенаменску функцију.  

 Имајући у виду стандарде с једне стране и чињеницу да Библиотека  опслужује 

подручје са 11.055 становника са релативно развијеном библиотечком мрежом, постојећи 

простор задовољава потребе и за дужи временски период. 

 

б)  о п р е м а ( библиотечка  рачунарска и техничка опрема) 

 

 Опрема коју користи Библиотека стандардна је и чине је полице, витрине, каталошки 

орман , читаонички столови, радни столови, 700 дужних метара полица за смештај књига које 

су у оптицају и представљају 70% потребних по стандрадима за складиштење библиотечког 

фонда којим располаже Библиотека. 

Библиотека је прикључена на ADSL интернет, има три приступа за рад у COBISS 3 

окружењу (каталогизација, позајмица, исписи). Наставило се са уношењем приновљених 

публикација у електронску базу, као и са аутомтизованом позајмицом давања и раздуживања 

корисника. 

У 2020. Библиотека је урадила нови веб сајт  https://bibliotekarekovac.rs, као и дигиталну 

библиотеку https://digitalna.bibliotekarekovac.rs . 

Од техничке опреме на располагању има: 15 рачунара, 1 пројектор, 1 лаптоп, 1 видео 

бим, 1 дигитални фото апарат, 7 штампача, 3 Зебра штампача за баркод налепнице, 3 баркод 

читача, машина за пластифицирање чланских карти, 4 скенера, 1 мултифуккционални уређај 

,4 писаће машине ,1 телевизор, 1 музички стуб и остала опрема. 

  На Позајмном одељењу за одрасле кориснике оформљена је електронска учионица са 5 

компјутера, на Дечјем се налази један за кориснике и један у Галерији који је пројекат ЕУ и 

сви имају слободан приступ интернету. Такође, корисницима Библиотеке су доступне и услуге 

штампања и скенирања. 

У целини Библиотека има солидне  услове за рад у односу на стандарде, библиотечке 

нормативе, а пре свега имајући у виду  да делује у насељу са мање од 15.000 становника.  

https://bibliotekarekovac.rs/?fbclid=IwAR37YDQbjVLN4WDPe-qa5ebHMh7NOuA7D1MpzcvB41qQMbHKnITpXrwK_LQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdigitalna.bibliotekarekovac.rs%2F%3Ffbclid%3DIwAR177_Onq7xH5wwKvoc_wqlGlLjAnGyC8ggtPbkpn2TyieevfSdRX62pEQE&h=AT15FQamXEJIJN0B8gLn-RXY_Q8-_8rSFk_cZey-HJ1ZrFZ-Y7yJSnHoEYeAFj210tl6yaM5wAMAebf3QGjvi8sXuXBDj8_0000XMYjX3w0zMXr3RPkiCVuQJ3zPHR0--h0&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3QlDcrfYmVDbJQaDRzybDvxuDbKji1sqTQotC-EU7nbeaSy_XXq-rRcqPTxkt6rDKUoT-zUwDKjv3CEZoJn8twVTmAwXnPwT392hHT6Op8Q-2RSwy7yucqSZqte2mKME48yHAYgt-fwsw12d_PP0U63FvtA-dmWR1V-hjmiW0JJ2TJ5zf9Rlfx1xovFBkjWYpuBhrQIoJYgRsJKDsZags3pw
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в) прикупљање, обрада, чување и коришћење библиотечке грађе 

 

Библиотека књижну грађу набавља сваке године, куповином, разменом, поклонима и 

претплатом, али далеко испод прописаних стандарда и потреба корисника. Народна 

библиотека у Рековцу би требало на годишњем нивоу да принови 2.000 књига и 20 наслова 

текуће периодике. 

Може се констатовати да набавка књига на годишњем нивоу није вршена у обиму које 

предвиђају стандарди за овај тип библиотеке.Да бисмо могли да законом обављамо своју 

прописану функцију, сваке године би требало да приновимо 5% у односу на почетни фонд са 

којим треба да се располаже. То у нашем конкретном случају значи да Библиотека у Рековцу 

на годишњем нивоу треба да принавља најмање 2.000 књига у односу на почетни фонд од 

40.000 књига који је стандардима прописан за овај наш тип библиотеке у односу на број 

становника општине до 20.000. 

 Поклон књига поред куповине представља најзначајнији облик набаке Библиотеке у 

Рековцу. У протеклој години планом куповине највише смо обухватили набавку актуелне и 

популарне литературе, док је набавка стручне литературе, референсне и завичајне грађе 

углавном путем поклона набављена. 

г) стручна обрада библиотечке грађе 

 

Стручна обрада се вршила сагласно Правилнику о евиденцији библиотечке грађе и 

Упутству за обраду и стандардизовани библиографски опис библиотечке грађе. Правовремено 

и на начин како би ново пристигла књига била обрађена у најбржем року и као таква што пре 

дошла до крајњег корисника. 

 Обрађују се само монографске публикације, на Одељењима Библиотеке. Свако 

одељење уредно води књигу инвентара, као и електронску књигу ивентара, електронску 

статистику и упис чланова.  

За серијске публикације не води се књига инвентара, већ се оне само евидентирају. Прописно 

се воде контролни ( посебно за новине, посебно за часописе). 

 За монографске публикације постоји стандардизовани библиографски опис за 

алфабетски каталог и каталог по наслову за дечију књигу. Предметни и стручни каталог се не 

води. 

д) библиотечко-информациона грађа 

 

У Народној библиотеци у Рековцу колекције библиотечке грађе формиране су на нивоу 

одељења. Фонд Дечјег одељења чини књижевна и некњижевна дела за младе и децу и нешто 

мало часописа за децу. Одељење одраслих корисника има формирану колекцију књижевне и 

некњижевне грађе за одрасле, референтна дела, приступ базама података, часописе,новине, 

као и колекцију завичајне књижне и некњижне грађе, информације о завичају, изворе за 

завичајну историју. 

Књижни фонд Библиотеке у Рековцу чини око 90% потребног фонда (по националним 

стандардима за дредње развијене библиотеке у просеку 2 књиге по глави становника). 

У структури књижног фонда преовлађује белетристика. Са 30% је заступљена 

литература за децу и младе, а са 15% стручна и научно популарна литература.Референсна 

збирка је мало заступљена, њу чини 0,5% књижног фонда Библиотеке у Рековцу. 

У оквиру Позајмног одељења за одрасле кориснике води се и чува Завичајна збирка 

која у највећем броју садржи монографске публикације, а од некњижне грађе има албуме, 

фотографије, плакате, позвнице, прес клипинг и остали ситан библиотечки материјал који  је 

почео да се обрађује и инвентарише.  

Библиотека нема формиран фонд старе и ретке књиге, односно нема ни једну књигу 

која би требало да буде уврштена у категорију старе књиге са статусом културног добра. Као 

ретку књигу чува стару едицију издања Српске књижевне задруге. 

Књижни фонд Библиотеке размештен је по УДК-а систему и највећим делом у 

слободном је приступу. Део фонда стручне литератире, научна и приручна, користи се у 
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читаоинци. Она је у затвореним витринама и корисници је могу добити од библиотечког 

радника на коришћење. 

 

 КАТАЛОШКО-БИБЛИОГРАФСКА ОБРАДА ГРАЂЕ – COBISS  3 ПРОГРАМ 

 

Библиотека у Рековцу је пуноправна чланица Виртуелне библиотеке Србије ( ВБС) и 

корисник програма COBISS 3. Активно учествује у систему узајамне каталогизације на основу 

верификацаије оспособљености три каталогизатора који поседују лиценце за узајамну 

каталогизацију, односно одговарајуће привилегије за креирање библиографских записа у 

локалној и узајамној бази података за монографске публикације.  

Аутоматизована обрада грађе започета је 2008. године и данас се показује знатно већи  

број уноса и обрађених публикација. У електронску базу се паралелно уносе све 

новопристигле публикације, а ретроактивно и преостали фонд Библиотеке. До сада је у 

COBISS 3 базу унет и обрађен целокупни фонд на Дечијем одељењу, део Завичајне збирке ( 

монографске публикације ), новоприновљене књиге у огранцима и један део монографских 

публикација на Позајмном одељењу за одрасле кориснике. 

За сваку обрађену публикацију у COBISS 3 систему израђују се адекватне налепнице са 

подацима о локацији публикације у фонду и бар-кодовима. . Записи садрже детаљне податке о 

фонду, поштујући међународне стручне стандарде. 

У електронску базу пренет је укупан фонд на Дечјем одељењу,  већи део Позајмног 

одељења за одрасле, као и приновљене књиге за Подручна одељења у Белушићу и Драгову.  

 У 2021. години радило се на формирању електронског каталога, те ће временом 

проблем недостатка  одговарајућих каталога (предметни или стручни) бити превазиђен. 

Штампамо и инвентарне књиге за свако Одељење, статистику, као и књигу уписа корисника, 

јер се прешло на програм COBISS 3/Позајмица. 

Аутоматизована позајмица књига и израда електронсклих чланских карти је у оквиру 

COBISS3/ Позајмица је започета у септембру 2014.год. Коришћењем COBISS софтвера 

Библиотека штампа бар код налепнице, сигнатуру књига као и инвентарске листе 

приновљених књига, ради статистику фонда, позајмице.У 2021. години наставили смо са   

позајмном грађом у склопу COBISS 3 програма  

Аутоматизацијом библиотечког пословања постигли смо бржу и ефикаснију комплетну 

стручну обраду и коришћење библиотечке грађе. 

У 2021. год. наставило се са скенирањем и дигитализацијом грађе Завичајне збирке која 

на новој верзији сајта  https://bibliotekarekovac.rs, ( бржој и претраживој) представља пут ка 

формирању дигиталне библиотеке https://digitalna.bibliotekarekovac.rs. Редовним ажурирањем 

сајта Библиотека презентује све сегменте рада наше установе, настојићи да „виртуелне“ 

кориснике брзо и непосредно информише о свим библиотечим фондовима, програмима и 

услугама и тако остварујемо непосредну комуникацију са њима. 

 

д )   к а д а р 

 

Број библиотечких радника, односно библиотечко-информационих стручњака за 

обављање послова у народним библиотекама, стандардна је величина коју одређује број 

становништва општине, величина фонда библиотеке, број одељења, број позајмљених 

публикација, дужина радног времена, специфичност потреба становника одређеног подручја, 

број библиотечких огранка. 

 У Библиотеци раде укупно 3 радника на стручним пословима, виши дипломирани 

библиотекар на пословима директора Библиотеке, виши књижњичар у Позајмном одељењу за 

одрасле и дипломирани библиотекар на Дечјем одељењу. Библиотечки радници на стручним 

пословима имају положен стручни испит. Библиотека запошљава и два радника на 

административним пословима, једног помоћног радника- библиотечког манипуланта, као и 

једног радника који ради на дигитализацији Завичајне збирке и једног радника у Подручним 

одељењима у Белушићу и Драгову ( уговори о привременим и повременим посовима). 

https://bibliotekarekovac.rs/?fbclid=IwAR37YDQbjVLN4WDPe-qa5ebHMh7NOuA7D1MpzcvB41qQMbHKnITpXrwK_LQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdigitalna.bibliotekarekovac.rs%2F%3Ffbclid%3DIwAR177_Onq7xH5wwKvoc_wqlGlLjAnGyC8ggtPbkpn2TyieevfSdRX62pEQE&h=AT15FQamXEJIJN0B8gLn-RXY_Q8-_8rSFk_cZey-HJ1ZrFZ-Y7yJSnHoEYeAFj210tl6yaM5wAMAebf3QGjvi8sXuXBDj8_0000XMYjX3w0zMXr3RPkiCVuQJ3zPHR0--h0&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3QlDcrfYmVDbJQaDRzybDvxuDbKji1sqTQotC-EU7nbeaSy_XXq-rRcqPTxkt6rDKUoT-zUwDKjv3CEZoJn8twVTmAwXnPwT392hHT6Op8Q-2RSwy7yucqSZqte2mKME48yHAYgt-fwsw12d_PP0U63FvtA-dmWR1V-hjmiW0JJ2TJ5zf9Rlfx1xovFBkjWYpuBhrQIoJYgRsJKDsZags3pw
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  У протеклом периоду доста је урађено на едукацији библиотечких радника. За рад у 

COBISS/3 оспособљена су три библиотечка радника, стекла су лиценцу каталогизатора, а два 

библиотечка радника су завршила обуку за COBISS/3 Позајмицу. Сви стручни радници су 

едуковани и технички оспособљени за коришћење савремених информационо- 

комуникационих технологија приликом обављања радних задатака у области библиотечког 

пословања. 

    е)  унутрашња  организацијa 

 

 Библиотека има следећу организацију рада:  

3. Позајмно одељење за рад са одраслим корисницима са читаоницом која има 20 

читалачких места, у оквиру које се налази Завичајна збирка. 

4. Позајмно  одељење за рад са децом са читаоницом која је преуређена, 

5. Службу за обављање административних послова, 

6. Помоћну службу. 

 Не постоји посебна служба за набавку и обраду библиотечког материјала.Ови послови 

се одвијају у склопу одељења. 

    ђ)    радно  време  Библиотеке  

 

 Библиотека у Рековцу ради у једној смени сваког радног дана од 7 – 15 часова. Време 

рада са корисницима од 40 сати недељно уклапа се у стандард за мале библиотеке које делују 

у насељима од 10.000 – 20.000 становника. 

 Радно време истурених одељења је од 7 – 15 часова, понедељком, уторком и средом у 

Драгову, а четвртком и петком у Белушићу. 

 

   и)  финансијска средства за  извршавање 

                 Програма  рада  

 

 Бруто зараде обезбеђује Скупштина општине у висини утврђеној у складу са законом. 

Материјалне трошкове према стварним ценама и стандардима обезбеђује Скупштина општине 

Рековац из буџета. Финансијска средства исказују се у финансијском плану. У финансијском 

плану посебно су исказани приходи по свим основама, намени и структури. 

 

Откуп књига Министарства културе 

 

У Народну библиотеку „ Др Милован Спасић“ пристигле је 370 књига које су поклон 

Министарства културе као резултат Конкурса за откуп публикација за библиотеке у 2020. 

години. Наравно, известан број књига одређених издавача нисмо добили. 

 

   БИБЛИОТЕЧКИ  ФОНДОВИ  

 

Применом стручних, општеприхваћених стандарда чији су основни критеријуми број 

становника општине и минимални број књига по глави становника, Библиот 

ека треба да има у својим фондовима око 40.000 књига. Књижни фонд Библиотеке чини 

90% потребног фонда. Међутим, ово није реална слика стања, јер један значајан део  фонда 

чини неактуелна грађа. 

 Свесни смо да буџет не може да држи корак са порастом издавачке продукције . Треба 

знати и потребе библиотеке , те смо зато инсистирали на чврстој организацији у управљању 

фондовима. Библиотекари прате издавачку делатност, али потреба насупрот жељама или 

квалитет насупрот потражњи, јесте склоп на коме почива прикладан избор. 

Програм обогаћивања фонда је постављен у контекст мисије саме библиотеке. У 

прошлој години покушали смо да постигнемо сагласност заинтересованих страна- корисника, 

оснивача и особља – о томе шта библиотека треба да обезбеди и зашто. Приликом куповине 
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нових књига водило се рачуна о захтевима корисника библиотечких услуга, као и о потреби да 

на одељењима имамо публикације из најразличитијих области људског знања. 

Библиотека је настојала да у 2021. години прати књижевну продукцију. На крају 

2021. године Народна библиотека „Др Милован Спасић“је у својим фондовима  имала  

30.971 књига. У односу на прошлу годину укупан број књига је није могао бити увећаван, 

због новонастале епидемиолоше ситуациј и недовољно опредељених финансијских 

средстава.. Укупан број приновљених књига је 541; укупан број купљених књига је 138, 

укупан број поклоњених књига од стране МКРС је 370 и поклоњене књиге 33.Укупан број 

чланова је 705. Укупно дато на коришћење: 5.460 књига.    
Треба имати на уму чињеницу да је број становника (према попису 2011.год.) у 

рековачкој општини смањен за око 3.500 становника (скоро 20%), а план обнове фонда  није 

испуњен због недостатка финансијских средстава. 

Али, структура књижног фонда Библиотеке ипак задовољава потребе корисника. 

Књижни фонд Библиотеке чини 90% потребног фонда. 

По  одељењима стање библиотечких фондова на крају  2021. год. је : 

1. Одељење за рад са одраслим корисницима  ...................     18.393 књигa 

- Завичајно одељење ..............................................................       434 књига 

2. Дечије одељење  ................................................................          6.637књига 

3. Подручно одељeње  у Белушићу .....................................          3.954 књига 

4.   Подручно одељење у Драгову .........................................           1.553 књиге 

УКУПНО  КЊИГА:                                                                         30.971књига.  

 

Због недостатка материјалних средстава Библиотека је у 2021. години примала 

бесплатне  наслова периодике и часописе за децу што свакако не задовољава потребе 

корисника. Пожељно је и потребно систематско попуњавање књижног фонда да би 

Библиотека у потпуности одговорила својим задацима и континуирано вршила своју основну 

библиотечку функцију.  

 

РАД ПОЗАЈМНОГ ОДЕЉЕЊА ЗА ДЕЦУ  

 

 Савремено опремљено Дечије одељење омугаћава остварење посебних програма за 

анимацију и помоћ деци разноврсних интересовања. Овај простор је реновиран. Урађен је 

нови намештај модерног дизајна потпуно прилагођен и примерен потребама најмлађе 

читалачке популације уз уважавање свих савремених библиотечких стандарда за дечја 

одељења. На овај начин створен је изузетно пријатан простор за најмлађе кориснике 

Библиотеке, врло препознатљив и ту деца радо долазе, проводе време, читају дечју периодику, 

листајући референсну збирку, а на располагању им је и коришћење рачунара... 

Постојећи фонд Дечјег одељења  од 6.637 књига (број књига на крају 2021. године ) 

заснован је на школској и едукативној грађи, основној литератури из различитих научних 

области и забавној грађи. Зато Дечје одељење Народне библиотеке „Др Милован Спасић“ има 

велики задатак: да на занимљив начин приближи деци књигу, усмери их ка првом 

информисању избора књига и да на све могуће начине разним активностима усмери пут 

младих ка књигама. 

 Дечје одељење обухвата малишане предшколског и основношколског узраста. 

Бесплатан упис у Библиотеци и коришћење фонда Дечјег одељења имали су ученици првог 

разреда на територији Општине Рековац, треће дете, из социјално угрожених породица... 

У 2021. години био је уписано 80 корисника. На коришћење је дато 2300 књига. Поклон 

Министарства културе Републике Србије је 41 књига, сопственим средствима и средствима 

општине купљено је 34 књиге, поклон 2 књига.Укупно је приновљено 77 књиге. 

Све публикације су распоређене по УДК систему, а приступ им је слободан. Одељење 

има ауторски и насловни каталог који деци и запосленима служе као путоказ кроз ризницу 

књига.Традиционално ученици првог разреда и деца предшколског узраста у јесен за Дан 

библиотеке обилазе нашу установу. Тада се на Одељењу организује занимљив програм, али се 
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они и упознавају са услугама и начином коришћења публикација  и библиотеке. Дечије 

одељење има осиромашен фонд периодичних публикација јер од часописа једино стиже  

„Политикин  забавник“  и „ Светосавско звонце“.  

 Простор Дечијег одељења опремљен је једним  компјутером за библиотекара, 

штампачем који служи за штампање Cobiss статистике и инвентарне књиге, штампачем 

„Zebrа“ за Cobiss програм –за штампање баркодова – налепница за стручну обраду  књига, 

једним бар-код читачом са постољем и једним рачунаром за кориснике који има приступ 

интернету. Простор је такође прилагођен захтевима библиотечке делатности, а протеклој 

години промењен је намештај и прилагођен најмлађим корисницима. На одељењу ради и 

читаоница где се читају дечије енциклопедије, речници и дечија штампа.Успут је стална 

сарадња са Предшколском установом „Милоје Милојевић“, основним школама, кроз културне 

програме, сусрете са најмлађим читаоцима, видео пројекције, едукативно-забавне радионице. 

Приступање Библиотеке ВБС, формиран је електронски каталог у систему COBISS.RS са свим 

библиографским и садржинским информацијама о публикацијама које Дечије одељење има.  

Библиотека сарађује и са другим сродним институцијама. 

 

РАД  ОДЕЉЕЊА  СА  ОДРАСЛИМ  КОРИСНИЦИМА 

 

Први контакт са корисницима остварује се њиховим уписом у своје чланство. 

Постојећи фонд Одељења за рад са одраслим корисницима  од 18.393 књигa (број књига на 

крају 2021. године без Завичајне збирке), заснован је на белетристици, научно-популарној 

литератури, старој и реткој књизи, школској и едукативној грађи. Својим радом обухвата 

структуру корисника која је веома хетерогена по занимању, образовању и по добу старости. 

Ово одељење пружа услуге ученицима средњих школа, студентима, пензионерима, радницима 

и другима.  

Свим књигама је слободан приступ што омогућује бржу и повоњнију комуникацију. 

Текућу модернизацију Одељења прати креативност и сусретљивост запослених, чија 

препорука и поверење омогућује бржу доступност библиотечке грађе и информација 

знатижељним ревноснијим корисницима. 

Значајно место заузима белетристика, односно страна и домаћа литература, стручна књига 

литература, која обухвата публикације као што су енциклопедије, лексикони, терминолошки 

речници. Редовно се води евиденција за дневну, месечну и годишњу статистику.  

На Oдељењу за одрасле кориснике  постоји рачунар за библиотекара, један копир-штампач, 

штампач „Zebrа“ за Cobiss програм –за штампање бар-кодова – налепница за стручну обраду  

књига, један бар-код читач са постољем и оформљена је електронска читаоница  са приступом 

интернету за кориснике, као и 2 дигитална скенера. Простор је прилагођен потребама 

библиотечке делатности. 

У 2021.  год. Позајмно одељење за рад са одраслим корисницима имало је 455 

корисника, на коришћење је дато 2420 књиге. Поклон Министарства културе Републике 

Србије је 293 књиге, сопственим средствима и средствима општине купљено је 72 књига и 

поклон 15. У 2021. години Одељење за одрасле читаоце укупно је приновило 380 књигу. 

 

ЗАВИЧАЈНА ЗБИРКА 

 

Завичајна збирка постоји од 1975. године и сакупља књижну и некњижну грађу о 

Рековцу и Рековчанима. Фонд завичајнe збиркe представља једини извор грађе и информација 

не само о књигама и ауторима локалног значаја, него пружа могућност и за опсежнија научна 

и друга истраживања. 

Завичајна збирка представља врло значајан сегмент библиотечког фонда и од посебног 

је значаја за локалну културну баштину. По свом садржају је разноврсна и обухвата различите 

врсте стваралаштва које су на директан или индиректан начин повезане са локалном 
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заједницом. Прикупљањем, обрадом, чувањем и презентовањем ове грађе промовишу се 

културне, историјске и друштвене вредности завичаја. Овај део фонда окупља различиту грађу 

која се састоји од великог броја монографских публикација у које спада богато песничко и 

прозно стваралаштво аутора из овог краја, историјске, монографије о околним местима. Поред 

тога, у овој збирци се налазе и рукописна и некњижна грађа од које је најзначајнија богата 

збирка фотографија, што све заједно представља важан чинилац културног и историјског 

идентитета завичаја.  

У прошлој години се наставило са прикупљањем и сређивањем материјала Завичајног 

фонда. У току 2021. год. укупно је  добијено на поклон 13 књига. Завичајни фонд  на крају 

2021. године поседује 434 књиге. 

 Дигитализација у Народној библиотеци у Рековцу допринеће да се целокупна 

дигитализована завичајна грађа објављује на интернету као слободна и отворена за свакога, 

без ограничења по питању чланства у Библиотеци, географске припадности или слично. 

 Такође се мења и начин рада са корисницима. До недавно су корисници завичајних 

збирки могли да користе грађу искључиво у библиотекама, док су постојали и они делови 

завичајне грађе којима је био ограничен приступ или коришћење услед оштећености 

публикација. Дигиталне библиотеке у великој мери мењају овакву праксу и навике, јер 

омогућавају додатно очување штампаних примерака уз истовремено већу, тј. практично 

неограничену доступност. 

 Дигитализација решава проблем безбеднијег и лакшег коришћења, уштеде простора, 

техничке услове репродуковања, приказивања, размене, а самим тим она производи нови 

електронски медиј који захтева посебну збирку, обраду, каталогизацију. Са једне стране, 

библиотекари који се баве завичајним темама суочени су са новим доменом библиотечке 

грађе, као што су дигитализоване књиге, новине, часописи, фотографије, постери, дигитални 

аудио и видео снимци итд. које треба на одређени начин обрадити, описати и, што је можда 

најтеже, дугорочно сачувати. Са друге стране, захтеви корисника за оваквим врстама грађе 

библиотекаре неминовно суочавају са потребама прихватања нових знања и вештина у 

коришћењу дигиталних технологија, опреме и метода рада. 

 Дигитализација највреднијих књига и докумената у рековачкој библиотеци омогућили 

би да се широј јавности, на модеран и визуелно ефектан начин представи покретно културно 

добро Рековца и околине и на тај начин би се створили нови садржаји, увеле нове услуге и 

проширила корисничка популација. 

 

ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА  

 

 Дигитална библиотека Народне библиотеке „Др Милован Спасић“ доступна је 

корисницима од 12.10. 2020. године. Министарство културе и информисања је у 2021. години 

одобрило суфинансирање пројеката из области дигитализације културног наслеђа у 

Републици Србији подржало библиотечки пројекат " Набавка опреме, програма и софтверског 

решења за спровођење процеса дигитализације, завичајне грађе у Народној библиотеци „Др 

Милован Спасић“ у Рековцу".  

Пројекат је посвећен промоцији локалне културне баштине и значају културног наслеђа као 

цивилизацијској тековини. Дигитализацика је свеобухватна и трајан посао у области 

архивирања презентовања дигитализоване културне баштине Србије.  

 За почетак рада на дигитализацији грађе узима се октобар 2021. године. 

Дигитализација грађе, као и унапређивање софтвера су перманентни процеси, важно је да су 

их библиотекари започели, и да ће радити на томе да их учине трајним и како би дошли до 

изражаја путем транспарентности дигиталне колекције. У том смислу, дигитализација, поред 

осталих вредних карактеристика, омогућава комуникацију са потенцијалним корисницима, 

доступност грађе, употребу грађе у виртуелном окружењу са циљем очувања оригинала. То би 



 10 

биле, за ову прилику, најважније предности дигитализације, која отвара просторне и 

временске границе завичаја према најширој јавности у сајбер-простору. 

Библиотека има законску обавезу да ради на пословима дигитализовања свог фонда и 

културне баштине локалне средине и на тај начин сачува грађу за будуће генерације. 

На овај начин, презентовањем у оквиру дигиталне библиотеке, локална културна баштина се 

прилагођава модерним интернет комуникацијама и постаје доступнија свим читаоцима и 

грађанима локалне самоуправе. 

 Добродошли на нови веб сајт https://bibliotekarekovac.rs, као и дигиталну библиотеку 

https://digitalna.bibliotekarekovac.rs, који садржи дигитализоване материјале са подручја 

општине Рековац  који су од културног и историјског значаја. 

 Изграђена је у складу са принципима отвореног приступа знању и информацијама. 

Дигитализована грађа из колекција рековачке библиотеке представља локално културно 

наслеђе. Локално културно наслеђе је опште јавно добро и потребно је обезбедити слободан и 

једноставан приступ што већем делу садржаја.  На тај начин се повећава видљивост и 

интересовање најшире јавности за културна и научна дела што доводи до подизања општег 

културног нивоа и видљивости културе на глобалном нивоу.  

 Стварањем предуслова за развој програма дигитализације културне локалне баштине 

стварају се услови за развој дигиталних библиотека, електронског архива и портала о 

културном наслеђу Републике Србије. 

Главни приоритет је да се информације о објектима од историјског, научног, уметничког, 

технолошког, социјалног и других садржаја дигитализују и учине доступним јавности путем 

Интернета. 
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 На крају 2021. год. из Завичајне збирке  су обрађене и постављене на дигиталну 

библиотеку : монографска публикација ( диг. 8);  разгледница  ( диг. 2);  фотографија  ( диг. 

43); плаката  (диг.5); позивница  (диг.6); диплома, захвалница, повеља  (диг.2); честитке 

(диг.1); билтени, каталози  (диг.2), програми  (диг.3), рукописи 8, налепнице и пропуснице ( 

диг.7) и новински исечци 530. 

 

11. ОДЕЉЕЊЕ - ОГРАНАК У БЕЛУШИЋУ  

 

 Подручно одељење у Белушићу налази се у просторијама ОШ „Душан Поповић“. 

Постојећи фонд од 3.954 књиге су претежно засноване на школској и едукативној грађи, 

белетристици и научно популарној литератури. Иако се библиотека налази у оквиру школе, 

структура корисника је веома различита. Библиотечке услуге највише су пружане просветном 

особљу и ученицима школе. Придржавали смо се Одлуке донете на УО где су сви ученици 

https://bibliotekarekovac.rs/?fbclid=IwAR37YDQbjVLN4WDPe-qa5ebHMh7NOuA7D1MpzcvB41qQMbHKnITpXrwK_LQ
https://digitalna.bibliotekarekovac.r/
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школе у Белушићу бесплатно учлањени и били наши корисници. Обзиром да Библиотека није 

радила четири године, требало је уложити доста труда да најмлађи корисници поново  стекну 

навику доласка и коришћења наших књига. Пошто већ имамо солидан, постојећи књижни 

фонд, нисмо га толико принаљали.  

 У 2021. години  услуге је користило 95 корисника. На коришћење је дато 131 књига. 

Дато на коришћење 131 књига. 

 С обзиром да се Библиотека у Подручном одељењу у Белушићу налази у оквиру школе 

шпостала је нераздвојиви део у образовању и васпитавању корисника основношколског 

узраста. Сматрамо да јавна библиотека у оквиру школе јача нашу улогу. У таквом амбијенту 

наш радник је остварио природну комуникацију са ученицима, подстицао на креативност 

ученика, и вршио утицај на стварање читалачких навика. Такође треба напоменути да се у 

истој просторији налази и наша и школска библиотека, да школска ради сваког дана, а наша 

четвртком и петком. 

 

 

 ОДЕЉЕЊЕ - ОГРАНАК У ДРАГОВУ 

 

Подручно одељење у Драгову налази се у спомен кући левачког револуционара и 

социјалдемократе Душана Поповића. 

Постојећи фонд је 1.553 књиге углавном школске грађе и белетристике. У 2021. години  

услуге је користило 75 корисника. На коришћење је дато 411 књига. Укупан број 

приновљених књига је 71 књига. Поклон МКРС 36 књига, купљена је 32 књига и поклон 3. 

Придржавали смо се Одлуке донете на УО где су сви ученици школе у Драгову, као и 

предшколци  бесплатно учлањени и били наши корисници. Обзиром да Библиотека није 

радила четири године, требало је уложити доста труда да најмлађи корисници поново  стекну 

навику доласка и коришћења наших књига. Библиотечке услуге су највиђе пружане деци 

предшкослког и основношколског узраста. Библиотекар је био иницијатор културних и 

школских збивања, па смо на тај начин афирмисали и школу и рад наших истурених одељења. 

 

СТАРА И  РЕТКА  КЊИГА 

 

  Библиотека нема формирани фонд старе и ретке књиге, односно нема ни једну књигу 

која би требало да буде уврштена у категорију старе књиге са статусом културног добра.Као 

ретку књигу чува стару едицију издања Српске књижевне задруге За све књиге је урађен 

ауторски и насловни каталог. 

ИЗДАВАЧКА  ДЕЛАТНОСТ 

 

Издавачка делатност Библиотеке је активност која би требало да се континуирано 

спроводи. Према могућностима Библиотека ће помоћи одређене издавачке пројекте за које 

процени да су од изузетне важности за Општину. 

 

РАД УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

У протеклој години, на седницама Управног одбора Библиотеке, разматрани су 

Извештаји и финансијско пословање. Такође су усвајане одлуке битне за укупну делатност 

установе: Извештај о раду, Програм рада, Завршни рачун са финансијским 

показатељима,Финансијски план и План јавних набавки, и остале одлуке битне за рад 

установе, стандарде и њене пројекте. 
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 Пандемија корона вируса учинила је свакидашњицу изазовном на свим меридијанима, 

усвим делатностима, а изузетак нису биле ни библиотеке. Међутим, у марту 2020. године је 

због ширења епидемије корона вируса одједном све стало. Ипак , уз помоћ технологије у 

библиотеци  смо успели да се изборимо са новим изазовима и да прилагодимо новонасталој 

ситуацији. 

 Током ванредног стања Народна библиотека „Др Милован Спасић“ је била у 

потпуности затворена.  

 По завршетку ванредног сања Библиотека је поново отворила врата својим члановима. 

Ипак, ситуација је сада била другачија него пре марта, јер је било потребно да се поштују све 

епидемиолошке мере како би и чланови библиотеке, али и запослени, остали безбедни. 

 Свако ко је улазио у библиотеку у обавези је био да носи рукавице и маску, 

корисницима није било омогућено да иду по одељењима и да имају приступ фондовима. 

Корисници су били у могућности да мејлом, порукама, телефоном ,наручују књиге, које су 

потом биле изложене на одређеном месту у холу Библиотеке,  чиме је процес преузимања 

књига био убрзан и безбедан. У почетку нисмо дозвољавали приступ читаоници.  

 Број уписаних чланова је смањен, али то је тренд који смо и очекивали кад је епидемија 

почела да се шири. Број чланова старијих од 65 година се знатно смањио, што није ни чудно с 

обзиром на то да су они најризичнија категорија. 

Библиотека наставља са радом почетком маја месеца, уз поштовање свих преписаних 

заштитних мера. Запослени носе маске, али се примопредаја књига врши на улазу.  

 Поштовали смо информацију Градског завода за јавно здравље Београда, и враћене 

књиге одлагали у посебну просторију, као врсту карантина, јер смо тек касније добили 

информацију да се вирус на папиру задржава 72 сата. 

 Већину планираних књижевних сусрета, дечијих радионица и других активности су 

отказане због пандемије. Због отказаних активности у оквиру организације библиотеке, 

највише су изгубили сами културни радници, који је требало да свој рад промовишу на тим 

догађајима. 

 Да би услови за боравак корисника били што безбеднији, уз смањен број конатаката и 

периода задржавања, књиге ће се и у наредном периоду издавати искључиво на основу 

резервисаних и претходно поручених телефоном. 

 

 

КУЛТУРНА  ДЕЛАТНОСТ 

 

Циљ наше културне делатности је да поспешимо читалачку културу и да осмишљеним 

садржајима допринесемо подизању нивоа свести о непролазним културним вредностима. 

 Но, епидемиолошка ситуцаијакоја је почела од марта 2020. год. је утицала на 

библиотечке активности у глобалу и неке активности које су биле планиране нису се могле 

организовати. 

У 2021. години на промотивним активностима Библиотеке запослени су били  

библиотекари који су  организовали културне манифестације, сусрете, ликовне изложбе, као и 

едукативне садржаје за децу и одрасле.Током године читаоцима је посвећивана посебна 

пажња, захтеви да нова књига стигне до њих обавезивала је и усмеравала све запослене да им  

нова издања приближе и промовишу. 

У условима опште конкуренције, идеје и пројекти Народне библиотеке у Рековцу су били 

усмерени на кориснике, те смо потребе сагледавали шире,а не само у традиционалном смислу.  

Сва културна дешавања су објављивана и у „ Новом путу “, а медијски је пратила телевезија 

„М“ из Параћина, РТС- Јагодина. 

У  складу са својим простором, кадровским, финансијским и другим могућностима, 

вршећи функцију у култури, Библиотека је настојала да одржи примерени континуитет. 
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Јануар 

Избор најчитанијих књига у 2021.год. 

 

 

КОНКУРС ПОВОДОМ 2. АПРИЛА – СВЕТСКОГ ДАНА КЊИГЕ ЗА ДЕЦУ 

 

Поводом 2. Априла – Светског дана књиге за децу расписан је наградни литерарно-

ликовни конкурс  за децу основношколског и предшколског узраста на тему „ Библиотека – 

бродић књига“ и „Библиотека – жељотека“. Планирани сусрети библиотекара и деце су 

одложени до завршетка епидемије изазване коронавирусом и изолације, а што деци даје 

прилику да се више друже са књигама, као и да наставе да шаљу радове на конкурсе које је 

Библиотека тим поводом расписала. 

Најбољи радови, по мишљењу стручног жирија, су награђени књигама, а најуспешнији 

радови су изложени у библиотечком галеријском простору. Координатор литерарно-ликовног 

конкурса је била Биљана Петровић, библиотекар Дечијег одељења књиге за децу. 

На наградни конкурс своје радове су послали ученици трећег разреда ОШ“ Светозар 

Марковић“ у Рековцу  са својом учитељицом Весном Николић. Награђени су следећи 

ученици:  Андреј Тодосијевић, Уна Петровић, Вук Вуловић, Викторија Спасић и Анђела 

Филиповић, као и Нађа Милутиновић из Кавадара. 

Такође су и награђени су предшколци ПУ „Милоје Милојевић„: Николија Јовановић, 

Данијел Милутиновић (Кавадар), Војин Лукић (Жупањевац), Кристина Глигоријевић 

(Белушић), Николина Нешић (Белушић), Николија Павловић (Сибница), Андреа Обрадовић, 

Николина Ивановић, Нађа Симић, Калина Крстић (Рековац), Милош Миловановић (Лоћика). 

Mеђународни дан дечје књижевности се прославља са циљем да се промовише дечја 

књижевност и читање, као и да се скрене пажња јавности на потребе најмлађих читалаца.  У 

изградњи бољег света, којем декларативно теже све структуре друштва, једно од најзначајијих 

места заузимају деца јер познају овај свет много боље од одраслих.  

април 2021. год. 

ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА И КОРОНА ВИРУС 

У Библиотеци смо се суочили са новим изазовима и морали смо да програме 

прилагодимо новонасталој ситуацији. Већина планираних културних програма и садржаја је 

отказана због пандемије. Било је мањих активности које су одржане уз поштовање заштитних 

мера о дозвољеном броју људи у затвореном простору. 

  Рековачка библиотека је у протеклих шест месеци велику пажњу посветила Дигиталној 

библиотеци, захваљујући мастер археологу Александру Ристићу, који ради на пословима 

дигитализације завичајне грађе. Она се објављује на интернету као слободна и отворена за 

свакога, без ограничења по питању чланства у Библиотеци, географске припадности или 

слично. С једне стране библиотекари су суочени са новим доменом библиотечке грађе, као 

што су дигитализоване књиге, новине, часописи, фотографије, постери које треба на одређени 

начин обрадити и што је можда најтеже дугорочно сачувати. 
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Све се може погледати на новом веб сајту  https://bibliotekarekovac.rs, као и на  

дигиталној библиотеци  https://digitalna.bibliotekarekovac.rs, који садржи дигитализоване 

материјале са подручја општине Рековац  који су од културног и историјског значаја. 

 

април  2021. 

53. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У РЕЦИТОВАЊУ 

 

Народна библиотека „Др Милован Спасић“ у Рековцу, прикључила се  организацији 

такмичења у рецитовању, иако је лоша епидемиолошка ситуација потпуно променила начин 

рада и живота у свим сегментима, тако да  се такмичење одвијало у специфичним новим 

околностима. 

Одлука организатора 53. Смотре рецитатора Србије „Песниче народа мог“ Савеза 

аматера  Србије и Центра за културу Ваљево, је да се такмичење одржи у  ОНЛАЈН формату 

на свим нивоима.То значи да такмичари неће наступати „уживо“, већ ће се организаторима 

доставити снимци њиховог наступа. Жири на свим нивоима заседаће ужово, а снимци ће бити 

емитовани у континуитету за сваку категорију посебно, као што је то случај у нормалним 

околностима. 

На Општинску смотру рецитатора ,,Песниче народа мог , чији је организатор Народна 

библиотека „Др Милован Спасић“ у Рековцу до 13. априла, стигле су две пријаве са школског 

такмичења. Једна у категорији нижих разреда и једна у категорији виших разреда, ОШ 

„Светозар Марковић“ у Рековцу. Такмичари нису наступали „уживо“, већ су организатору, 

достављани снимци њихових наступа. Пошто су наступила само  два такмичара, није заседала 

стручна комисија, већ су се директно пласирали на Окружно такмичење које ће бити одржано 

до 30. априла у Културном центру у Јагодини. Снимци ће бити послати Културном центру у 

Јагодини у континуитету за сваку категорију посебно, као што је то случај и у нормалним 

околностима. 

Такмичари који су се пласирали на Окружну смотру рецитатора: 

Прва категорија ( ученици од I до IV разреда ) –  млађи узраст 

1. Нина Ђорђевић 

III р. ОШ ,,Светозар марковић“ Кавадар 

Страх од дубине, Мирјана Булатовић 

Педагог: Милена Дејановић 

Друга категорија ( ученици од V до VIII разреда ) – средњи узраст 

1. Василија Степановић 
VIII р. ОШ ,,Светозар Марковић“ Рековац 

Бес у мени, Биљана Станојевић 

Педагог: Јелена Стојановић 

Библиотека је  наградила рецитаторе дипломом и пригодном књигом.  

 април 2021. год. 

                                       

Поводом највећег хришћанског празника Ускрса Народна библиотека “Др Милован 

Спасић” у Рековцу је расписала НАГРАДНИ ЛИКОВНИ КОНКУРС за децу од првог до 

https://bibliotekarekovac.rs/?fbclid=IwAR37YDQbjVLN4WDPe-qa5ebHMh7NOuA7D1MpzcvB41qQMbHKnITpXrwK_LQ
https://digitalna.bibliotekarekovac.r/
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четвртог разреда и ПУ „Милоје Милојевић“ под називом „У сусрет Ускрсу“.Васкрс је 

Празник над празницима! За Васкрс су, такоде, везани лепи обичаји у нашем народу. Деца су 

осликавала васкршња јаје или какав други мотив у вези са најрадоснијим хришћанским 

празником.Циљ конкурса је да деца негују традицију и нешто више науче о обичајима и 

веровањима нашег народа, у које их упућује како породица, тако васпитачи, учитељи и 

наставници. На конкурс је пристигло пуно радова. 

 

             Списак награђених малишана припремних предшколских група ПУ „ Милоје 

Милојевић“ Рековац 

 

Припремна предшколска група –Лепојевић 
1.Невена Михајловић 

Припремна предшколска група –Драгово 

1.Димитрије Илић 
2.Урош Васић 

3.Немања Марковић 

4.Василије Јовановић 

Припремна предшколска група –Жупањевац 
1.Богдан Миловановић 

2.Петар Тодоровић 

Припремна предшколска група –Опарић 
1.Виктор Матић 

2.Ива Станојевић 

Припремна предшколска група –Лоћика 
1.Петар Живановић 

2.Милош Миловановић 

3.Матеја Миловановић 

Припремна предшколска група- Белушић 
1.Николина Нешић 

2.Средња група- групна награда једна књига 

Припремна предшколска група- Кавадар 
1.Војин Петровић 

2.Данијел Милутиновић 

3.Сара Јовановић 

4.Николија Јповановић 

 

Припремна предшколска група- Рековац 

Списак награђених ученика ОШ „Светозар Марковић“ – Рековац 
1.Андреј Тодосијевић, 3. раз. Рековац 

3.Викторија Спасић, 3. раз. Рековац 

4. Војин Милановић, 2. раз. Рековац 

5. Вања Спасојевић 2.раз. Рековац 

6.Марија Стојановић 2.раз. Рековац 

7. Анита Нешковић – 2.раз. Рековац 

Списак награђених ученика ОШ „Душан поповић“, Драгово 
1.Калина Игњатовић, 3. раз. Драгово 

2.Анђела Филиповић, 3, раз. Драгово 

3.Немања Димитријевић, 3. раз. Драгово 

Најуспешнији су награђени књигама. 
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мај 2021. године 

 

ПРОЈЕКАТ „РЕКОВАЦ КРОЗ ВРЕМЕ   

Народна библиотека “Др Милован Спасић”у  Рековцу, октобра 2020. године започела је 

пројекат очувања и популаризације културне баштине  општине Рековац дигитализацијом 

Завичајне грађе. 

Да би пројекат био успешан  подразумева јавни позив у прикупљању старих фотографија, 

разгледница, докумената, честитки, плаката, летака, разних мапа, мајсторска писма 

занатлија, па чак и предмета, све што осликава занимљив и динамичан, а са ове временске 

дистанце и носталгичан живот са подручја општине Рековац. 

Све што се прикупи користи се за потребе Завичајне збирке Библиотеке у Рековцу и њену 

дигитализацију.. 

Библиотека позива суграђане, са свих страна света, не само они који бораве у Рековцу  и 

околним насељима, да се одазову   нашем позиву  прикупљања. Прикупљени податаци могу 

да се  шаљу путем мејла (bibliotekarekovac@gmail.com) или путем друштвене мреже Фејсбук 

на специјално креираној страници под називом Народна Библиотека “Др Милован Спасић – 

Завичајна збирка  ” https://www.facebook.com/mspasiczavicajna. Жеља  је да обогатимо 

Завичајни фонд локалне Библиотеке и стекнемо бољи увид у друштвени, социјални, културни, 

политички, породични живот … кроз што дужу временску линију општине Рековац. 

мај 2021. године 

У Културном центру у Јагодини, дана 11.05.2021. године је одржано Окружно 

такмичење Поморавског округа у рецитовању „Песниче народа мог“. С обзиром на 

епидемиолошку ситуацију, изазвану корона вирусом, која је потпуно променила начин рада и 

живота у свим сегментима, овогодишња смотра рецитатора била је прилагођена новим 

околностима. 

ВАСИЛИЈА СТЕПАНОВИЋ ,ученица ОШ „Светозар Марковић“, Рековац 

освојила је 1. место у категорији  Средњи узраст,  са називом  песме: „БЕС У МЕНИ“, 

аутора Биљане Станојевић. Ментор ученице је Јелена Стојановић, професор српског језика и 

књижевности. Василија ће представљати Поморавски округ и општину Рековац на 

Републичкој смотри у Ваљеву 28. и 29. маја. Василија је више пута освајала прва места та 

школским и општинским такмичењима у рецитовању, чији је организатор  Народна 

библиотека „Др Милован Спасић“ у Рековцу. 

јуни 2021. године 

Удружење „Где су књиге нема бриге“ из Крагујевца  и НБ „Др Милован Спасић“, 

организовали  су  први програм у оквиру пројекта „Дечији културни петак“, у петак 

04.06.2021. Дечији културни петак је замишљен као пројекат у коме би ученици из Крагујевца 

и ближег окружења (Кнић, Гружа, Лапово, Баточина, Рача и Рековац) имали прилику да 

упознају афирмисане писце за децу.године  у ОШ „Светозар Марковић“ у Рековцу.   

Деца Рековца, су одабрана, да буду учесници у овом пројекту, јер је оснивач удружења, 

крагујевачки, дечји писац, Александар Јањушевић, своје почетничке , песничке кораке, управо 

започео у сарадњи са Народном библиотеком у Рековцу и гостовао у левачким  основним 

школама. Гости првог сусрета су Бранко Стевановић, дечји писац из Београда и Александар 

Јањушевић из Крагујевца. 

mailto:kulturakld@gmail.com
https://www.facebook.com/mspasiczavicajna
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Пројекат је „Дечији културни петак“ одобрен је од стране  Министарства културе и 

информисања и биће реализован током ове године. 

јуни 2021. године 

ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА ЗА ДЕЦУ " ГИЊОЛ И ЛОПОВИ" 

Ученици ОШ "Светозар Марковић" из Лоћике, данас су у Зеленој учионици, у 

школском дворишту школе у Рековцу, за своје другаре и малишане ПУ "Милоје Милојевић" 

извели луткарску представу " Guignol et les voleurs" или у преводу "Гињол и лопови". 

Представа је у оквиру једносменског рада, који се изводи од ове школске године у ОШ 

"Светозар Марковић" у Рековцу. 

Текст је превела Јасмина Миловановић, професор француског језика и књижевности, а 

у реализацији исте је учествовала Верица Савић, професор српског језика и књижевности. 

Са текстом и различитим лутакама и анимацијом, ученици су представили свет најчувеније 

позоришне лутке - гињол. Гињол је лутка која се држи у руци и користи се у васпитно-

образовном раду са децом. Представу краси покрет - анимација. Гињол је играчка која захтева 

да дете буде интерактивно, помаже у развоју дечјег говора и комуникације, помаже детету да 

учи и разуме свет око себе кроз игру и машту.  

У представи су учествовали: Моника Арсенијевић и Лена Петровић у улози Нефрона, 

Дуња Стојадиновић је глумила Гињола, Ералда Хасај у улози Пилсунела и Теодора 

Милошевић у улози Мержигона. 

Представи је присуствовала просветна саветница, Александра Стевановић, из Школске 

управе у Јагодини и директорка библиотеке у Рековцу Биљана Томић. 

јуни 2021. године 

Трибина историчара Дејана Ристића под насловом ,,Историја између чињеница 

иимагинацијеʼʼ одржана је у петак 11.јуна 2021. године са почетком у 13 сати у Народној 

библиотеци ,,Др Милован Спасићʼʼ – Рековцу. 

Повод за одржавање трибине на ову тему јесте недавно објављена научно-популарна 

трилогија, у издању ,,Вукотић Медиаʼʼ, коју чине књиге под насловом ,,Митови српске 

историјеʼʼ, ,,Заблуде српске историјеʼʼ и ,,Легенде светске историјеʼʼ, а која је изазвала велико 

интересовање читалаца, јавности и медија. Из народне библиотеке у Рековцу, кажу да је ова 

трибина изазвала велику заинтересованост код рековачке публике.То потврђује број 

присутних који је због епидемије био ограничен, али довољан за занимљив разговор са 

историчарем о заблудама и истинама из српске и светске историје. 

јули 2021. године 

ПОВОДОМ ПОСЕТЕ ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ АЛЕКСАНДРА 

ВУЧИЋА ОПШТИНИ РЕКОВАЦ– ИЗЛОЖБА КЊИГА ИЗ ЗАВИЧАЈНЕ 

КОЛЕКЦИЈЕ 
Поводом посете председника Републике Србије, Александра Вучића  општини Рековац и 

министарке културе и информисања Маје Гојковић, 21.07.2021. године   у предворју Дома 

културе изложене су монографске публикације из Завичајне збирке Народне библиотеке “ Др 

Милован Спасић“. Представљена су најзначајнија и најрепрезентативнија издања аутора која 

су пореклом везана за левачки крај, као и она издања која су својом тематиком повезана са 

левачком облашћу. 
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Ту се посебно истичу капитална дела о Левчу, попут оних Милана Милићевића, Тодора 

Бушетића, Станоја Мијатовића или Ђорђа Симоновића, као и монографије засебних насеља, 

попут Лоћике, Калудре, Сиљевице, Ратковића и Секурича. Прави драгуљ наше збирке 

представља јако редак часопис Балкански рат у слици и речи, који је излазио 1913. године, а 

чије све бројеве наша библиотека поседује. Посебно смо поносни на то што у својој збирци 

чувамо књиге из личног власништва генерала Војислава Милојевића из Урсула , од којих неке 

датирају из 1892. године, а које су овом приликом такође изложене. 

октобар 2021. године 

ДЕЧИЈА НЕДЕЉА У ПОДРУЧНОМ ОДЕЉЕЊУ У ДРАГОВУ 

Данашњи, сунцем окупан дан , ведро небо и добро расположење , окупило је ученике 

од првог до четвртог разреда и учитељице Татјану Антонијевић и Сандру Јевтићна једно лепо 

дружење поводом Дечије недеље. 

Наша, Весна Антонијевић, која ради у Подручном одељењу у Драгову је са њима у 

дворишту ОШ "Душан Поповић" обележила дечију недељу. 

Ученици су цртали кредама у боји по бетону, играли школице, друштвену игру "Човече 

не љути се", ластиш, кликере , прескакање вијаче..... 

октобар 2021. год. 

ДАН БИБЛИОТЕКЕ 

Народна библиотека “Др Милован Спасић” у Рековцу 12.10.2021.године је обележила 

93 годину постојања и рада. Поводом Дана библиотеке расписали смо наградни ЛИКОВНИ 

КОНКУРС «У СВЕТУ БАЈКИ » који је намењен деци предшколског узраста на територији 

наше општине. 

Наградили смо најуспешније радове следећих предшколаца: Милица Симић - Опарић; 

Миљана Гавриловић и Лазар Миленковић- Сибница; Софија Нешић и Ђорђе Петровић- 

Белушић; Виктор Марковић- Драгово; Матеа Миловановић- Лоћика; Богдан Миловановић- 

Жупањевац; Лука Ђорђевић и давид Милошевић –Рековац. 

 

Посета ученицима четвртог и трећег разреда ОШ "Светозар Марковић " у Рековцу. 

Пошто нам је прошао Дан библиотеке, упутили смо се да поклонимо књиге, највреднијим и 

најмарљивијим , нашим читаоцима. 

Захваљујемо се учитељици Весни Николић и њеним ђацима, са којима имамо 

беспрекорну сарадњу и резултате. 

Сусрет са уценицима првог разреда ОС" Светозар Марковиц" у Рековцу, учитељицом 

Љиљаном Марковиц и директорком школе Биљаном Матић. Због епидемиолошке ситуације, 

библиотекари Биљана Петровић и Биљана Томић посетиле су ученике, како би им 

традиционално поводом Дана библиотеке, који је био 12.10. поклонили на дар књигу и 

чланску карту.Са њима смо се мало дружили, певали су, рецитовали. а скоро сви су још од 

раније долазили на насе Дечије одељење. 

 

Поводом Дана Библиотеке, 12.10.2021. године, Народнa библиотекa „Др Милован 

Спасић” - Рековац награђује најактивније читаоце следећим књигама: 

 

Одељење за одрасле кориснике: 

1.Светозар Милетић – «Крила» – Г.Антић  

2.Милица Глишић –« С пута по источној Европи» – Г.Г.Маркес 

3.Ана Шулц –«У твојим годинама» – В.Алексић 
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4.Милован Вукомановић – «Угризи живота»- Р.Лазић 

5.Светлана Јевтић- «Љубав и оно друго» -Ч.Недељковић 

6.Јована Милић – « Док протиче време» - Џ.Го 

7.Нада Манојловић- « Софијин Избор» . В.Стајрон 

Подручно одељење у Драгову: 

1. Леонора Костић – предшколац ПУ «Милоје Милојевић»- Драгово 

2. Неда Марковић – други разред ОШ « Душан Поповић»- Драгово 

Одрасли: 

3.Америна Костић- студент - Драгово 

4. Дијана Јовановић – домаћица - Драгово 

Одељење за децу - Рековац 

1.Анита Нешковић- «Звали су ме « - Н.Новак-ОШ «Светозар Марковић», Рековац 

2.Николија Јовановић –«Само за твије уши»- Ј.Петровић- ОШ «Светозар Марковић», Кавадар 

3.Јована Николић – «На крилима маште « - Ј.Петровић- ОШ «Светозар Марковић», 

 

 

ПОДРУЧНО ОДЕЉЕЊЕ  У ДРАГОВУ 

Поводом, 12. октобра Дана НБ " Др Милован Спасиц",наса Весна Антонијевиц је 

дјацима, првацима у ОС " Дусан Поповиц" у Белушићу, Драгову и Жупањевцу, уручила 

сликовнице и чланске карте, за будуће библиотечке мале читаоце.Зато их у Подручним 

одељењима у Белушићу и Драгову, чекају, разнолике књиге, поучне и књиге са занимљивим 

садржајима. 

новембар 2021. год. 

ИЗЛОЖБА У КРАГУЈЕВЦУ: Археолошко наслеђе општине Рековац 

У Конаку кнеза Михаила Народног музеја Крагујевац, била је  отворена гостујућа 

изложба археолога Александра Ристића, запосленог у рековачкој библиотеци на 

дигитачлизацији Завичајне збирке..  

новембар 2021. год. 

Народној библиотеци „Др Милован Спасић“ у Рековцу је инсталирана савремена 

рачунарска опрема за дигитализацију грађе Завичајне збирке по пројекту „Набавка опреме за 

јачање капацитета дигитализације у рековачкој библиотеци“. Пројекат је суфинансиран 

финансијским средствима МКРС и локалне самоуправе.Након добијања новчаних средстава 

одобрених по пројекту у нашу библиотеку је стигла савремена опрема за скенирање. Ради се о 

висококвалитетном скенеру Fujitsu ScanSnap sv600, као и савременом компјутеру и HDD EXT. 

Дигитализација завичајне грађе ће од данас бити неупоредиво бржа и квалитетнија, управо 

због великог значаја за локалну историју, неопходности коришћења без бојазни од оштећења, 

али и због угрожености због неадекватног смештаја (недостатак простора), набављена је 

савремена опрема за даље дигитализовање некњижне завичајне грађе. 

новембар 2021. год. 

НОВЕ ПОЛИЦЕ У ПОДРУЧНОМ ОДЕЉЕЊУ У БЕЛУШИЋУ 

Подручно одељење у Белушићу налази се у просторијама ОШ „Душан Поповић“ и у истој 

налази се и школска библиотека. После дужег времена библиотека је променила свој  




