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У 2017.години ЈУ Народна библиотека у свом плану рада има следеће активност,с 

тим да ће се поједине активности накнадно уврстити. 

 

План за 2017.годину је следећи: 

 

Обиљежавање Међународног дана Матерњег језика 

 

У поводу дана Општине Прњавор,планирамо да учествујемо са двије 

манифестације културног типа. 

Прва је:Такмичење ученика Основне школе “Милош Црњански” из Поточана,у 

литерарним радовима поезије и прозе,на тему   

“ДА САМ ЈУНАК ИЗ ОМИЉЕНЕ КЊИГЕ” 

Друга активност у поводу дана Општине ће бити:гостовање глумачке групе МАЛИХ 

БИБЛИОТЕКАРА,из Лакташа са представом “ПЛАВА БОЈА СНИЈЕГА” 

Поред ових активности договорене су и промоције књига,и то: 

 

Промоција романа “НИКОЛА”,аутора Благе Вукадина из Беча. 

Промоцја Књиге “СРЦЕМ ДО БЕСКРАЈА”,аутора Бранислава Антова Микулића из 

Холандије. 

Промоција књиге господина Петковић Бранислава из Дубице,која би се требала 

одражати у августу мјесецу текуће године. 

Угостићемо и поетску групу ДИКЦИОНАРИЈ ИЗ Српца,гдје ће нам се представити 

младе поете,основних и средњих школа из Српца. 

Такође ове године опет планирамо и мини школу стрипа,која би се одржавала у 

просторијама библиотеке.Водитељ мини школе стрипа би био господин Кнежевић 

Здравко из Прњавора. 

 



 

Поред ових активности,библиотека у овој години има у плану посјету сајму књига у 

Бања Луци,који се одржава од 1.09-22.09 

 

Такође планирамо и посјету највећем регионалном сајму књига у Београду,који се 

одржава од 26.10-02.11 

У плану нам је и једнодневни одлазак на ВУКОВ САБОР у Тршић,родно мјесто Вука 

Стефановића Караџића. 

 

Поред ових активности,библиотека има у плану обнову и увећање библиотечког 

фонда. 

Затим обнову опреме,прије свега рачунара и рачунарске опреме,која би нам била 

од великог значаја како би смо покренули интернет клуб у нашој библиотеци,и самим тим 

побољшали рад библиотеке,а уједно нашим корисницима обезбиједили боље услове. 

Такође имамо у плану одлазак на одређене семинаре који су везани за 

библиотечку дјелатност. 
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