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УВОД

Јавна установа Специјална библиотека за слијепа и слабовида лица Републике 

Српске је најмлађа институција републичког нивоа у области културе о којој се 

релативно мало зна.

У намјери да ширу јавност детаљније упозна о раду ове врло важне институције 

културног карактера, менаџмент библиотеке се опредјелио за објављивање ове 

монографије, путем које се жељело приближити јавности низ информација о 

раду ове установе, њеном правном утемељењу, историјату, унутрашњој 

организацији, специфичностима услужних дјелатности које може пружити 

корисницима и многе друге релевантне информације општег и посебног 

карактера. 

Иницијатор за оснивање библиотеке Савез слијепих Републике Српске био је 

креатор и носилац овог пројекта на којем је током више од пола деценије,

тачније од 2001. до 2007. године, проведено низ активности на стварању 

законских, административно-техничких, материјално-финансијских и других 

претпоставки, да би се стекли услови за оснивање Специјалне библиотеке. 

Улога и значај Савеза у комплетном процесу формирања ове значајне

институције са потпуним оправдањем наглашена је у овој публикацији, јер је 

Савез слијепих РС дао немјерљив допринос у стварању свих предуслова за 

успјешан рад библиотеке. Свакако у том процесу не бисмо постигли циљ да није 

било квалитетне подршке Владе Републике Српске и Градске управе Града Бања 

Лука, који су у сваком погледу подржали пројекат на чему им и путем ове 

публикације захваљујемо.

Кроз ову публикацију можете се упознати са видовима библиотечке, издавачке, 

информативне и културне дјелатности библиотеке и са садржајима који 

омогућују разне видове едукације.

У монографији су путем текста и фотографија издвојени неки сегменти из 

дјелокруга рада ове установе чији почетни резултати оправдавају уложена 
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средства и уједно гарантују да ће то бити институција јавног карактера 

савременог типа која примјењује најновија техничка достигнућа и дигиталне 

технологије прилагођене потребама слијепих и слабовидих лица у форматима 

који су компатибилни са форматима сличних установа у непосредном окружењу 

и у свијету.

И поред чињенице да смо монографијом обухватили најбитније елементе из 

рада наше установе, нешто више информација можете добити на нашој веб 

адреси и путем контакта.
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1. О НАМА

Специјална библиотека за слијепа и слабовида лица Републике Српске у Бањој 

Луци отпочела је своју дјелатност у оквиру Савеза слијепих Републике Српске 

1997. године. Статус јавне установе у области културе добила је 2006. године, 

када је званично и основана.

Према својој организационој структури библиотека има три одјељења и то:

 Библиотечко одјељење 

 Издавачко одјељење 

 Одјељење заједничких послова 

Библиотека има свој Управни одбор од пет чланова и директора.

Своју дјелатност библиотека проводи путем горепоменута три одјељења, која 

проводе библиотечку, издавачку, информативну и културну дјелатност. 

Библиотека посједује књижни фонд у звучној двоканалној, четвoроканалној 

касетној техници и у дигиталном mp3 формату, те књижни фонд на брајевом 

писму и књиге у увећаном слогу и обичној штампи. Посједује преко пет хиљада 

књижних јединица.

Опскрбљујемо чланство књигама путем доставе поштом и непосредно за 

кориснике у Бањој Луци.

Развили смо издавачку дјелатност, посебно у области издавања часописа у 

звучној техници и на брајевом писму. Тренутно смо једини у БиХ који 

објављујемо часопис на брајевом писму под називом „Златне тачке“.

Поред штампања, издавања и објављивања часописа, књига и других садржаја 

библиотека организује и низ других активности из области културе као што су: 

књижевни сусрети, промоције, поетско-културне вечери, изложбе, литерарни 

конкурси и сл. Ове  манифестације проводимо у сарадњи са другим установама и 

институцијама културе,  како у просторијама наше библиотеке тако и у другим 
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просторијама намјењеним за културна дешавања у многим локалним срединама 

широм РС и БиХ.

Значај ове јавне установе - институције у области културе за РС и БиХ огледа се у 

више сегмената, а посебно у чињеници да се слијепим и слабовидим лицима 

пружа могућност приступа информацијама и комуникација у техникама 

прилагођеним потребама слијепих лица. 

Према Конвенцији УН о правима особа са инвалидитетом, тежи се стварању 

једнаких могућности приступа информацијама и комуникацији, а управо 

дјеловањем ове институције културе приближавамо се међународним 

стандардима.

У библиотеци се штампају уџбеници и приручници на брајевом писму и уједно 

снимају књиге у аудио техници како за потребе школовања слијепих и 

слабовидих лица у  РС и БиХ, тако и остала књижевна дјела за читалачку 

популацију у техници која им је доступна.

1 .1 . Опште ин формац ије

Специјална библиотека за слијепа и слабовида лица Републике Српске, или 

скраћено CБССРС, намијењена је општем образовању, информисању и 

задовољавању културних потреба слијепих и слабовидих лица, као и развоју и 

унапређењу библиотечке дјелатности у Републици Српској, односно у Босни и 

Херцеговини.

1.1.А Зашто је потребна библиотека за слијепе?

У Републици Српској живи преко двије хиљаде слијепих и слабовидих особа, које 

полазећи од тога да су „сви људи по природном праву једнаки“ теже пуном и 

ефективном учешћу и укључености у друштво, равноправности  и остварењу

својих права.

Конвенција о правима особа са инвалидитетом, која је усвојена у децембру 2006. 

године на Пленарној сједници Генералне скупштине УН, а која промовише 

заштиту права и достојанства особа са инвалидитетом, између осталог истиче 
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значај приступачности образовању и информацијама. У члану 4 ове конвенције, у 

коме се говори о општим обавезама држава чланица, инсистира се на 

промовисању и доступности кориштења нових технологија, укључујући 

информацијске и комуникацијске технологије подесне за особе са 

инвалидитетом. Културна права, као једна од темељних људских права, укључују 

право на образовање и уживање у бенефицијама културне слободе и научног 

прогреса.

Слијепе и слабовиде особе нису у могућности да прате уобичајену штампану 

литературу, од дневне штампе, новина, часописа, до књига и уџбеника. Исте је 

потребно учинити доступним и приступачним слијепим и слабовидим лицима у 

складу са чланом 9 Конвенције о правима особа са инвалидитетом. 

Главна сврха наше установе јесте: омогућити слијепим и слабовидим лицима 

широм Републике Српске, БиХ и окружења да несметано уживају приступ 

културним материјалима у приступачним форматима.

1.1.Б Оснивање библиотеке

Библиотека је основана одлуком Владе Републике Српске на сједници одржаној 

13.07.2006. године а званично је регистрована  17.07.2007. године.

1.1.В Краћа хронологија активности

Савез слијепих РС је на организован начин од 1997. год. отпочео активности на 

планирању, организовању и развоју библиотечко-издавачке и информативне 

дјелатности, као и на развоју других садржаја и дјелатности у области културе. 

Од 1997. године отпочео је са објављивањм часописа у звучној техници под 

називом „Звучни преглед“. Од тог периода па до данас вођене су активности на 

прикупљању књига на брајевом писму и у звучној техници, те у сарадњи са 

Савезом слепих Србије и Војводине обезбјеђен је књижни фонд путем којег су у 

извјесном смислу задовољаване потребе слијепих лица у области културе. 

На иницијативу Савеза приступило се изради законских и подзаконских аката у 

области библиотечке дјелатности, а као резултат те активности у Закон о 

библиотечкој дјелаатности РС уграђени су амандмани којим се регулише питање 

оснивања и рада Специјалне библиотеке за слијепа и слабовида лица РС. У 2001. 

години покренута је иницијатива за изградњу КИЦ-а са библиотеком за слијепе 

која је предочена Влади РС и Градској управи. Ова иницијатива је наишла на 

подршку у Градској управи, а потом и код три министарства Владе РС. 
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Током 2002. године одређена је локација и добијена урбанистичка сагласност за 

изградњу објекта према урбанистичко-техничким условима (УТУ П+2+М), 

димензија 28*10 m укупне површине корисног простора 970 метара квадратних. 

На основу сагласности  градоначелника Бање Луке Драгољуба Давидовића, наша 

иницијатива је прихваћена и одлучено је да се објекат гради на градском 

земљишту на Бањалучком пољу у ул. Фране Супила 31 Ф, те да се по изградњи 

објекат додијели на газдовање и управљање Савезу слијепих РС. Све активности 

које су претходиле добијању грађевинске дозволе водио је Савез слијепих РС, 

који је за ту намјену обезбједио финансијска средства. 

Потписивањем протокола између Владе РС и Градске управе обезбјеђена је 

финансијска конструкција за извођење радова на изградњи објекта, а тај 

споразум у којем је прецизирана висина улагања потписали су премијер Владе 

РС  Драган Микеревић и  градоначелник Бање Луке Драгољуб Давидовић 3. 

децембра 2004. године у присуству представника Савеза слијепих РС. 

У организацији Савеза слијепих РС за Видовдан 2005. године положен је камен 

темељац од стране премијера Пере Букејловића и градоначелника Драгољуба 

Давидовића.

Cлика 1.1: Полагање камена темељца

На Видовдан 2006. године Савез је био организатор свечаности поводом 

завршетка радова на изградњи објекта којом су приликом премијер Милорад 

Додик и градоначелник Драгољуб Давидовић званично отворили објекат.



9

Слика 1.2: Свечано отварање објекта

Објекат је тако конципиран да је изградњом садржаја у приземљу и поткровљу 

обезбјеђен елемент самофинансирања, док су простори на првом и другом

спрату планирани за смјештај и рад Специјалне библиотеке и Савеза.

Слика 1.3: Објекат Специјалне библиотеке за слијепа и слабовида лица РС
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Управљање објектом је привремено повјерено Савезу слијепих РС до 

регистровања Специјалне библиотеке за слијепа и слабовида лица РС. 

Регистрацијом Специјалне библиотеке за слијепа и слабовида лица РС 

17.07.2007. год. стекли су се услови да Библиотека у складу са Одлуком 

Скупштине града преузме управљање објектом, те да са корисницима простора 

склопи уговор о условима коришћења истога.

Објекат има засебно гријање на лож уље, опремљен је земаљским и сателитским 

ТВ системом, дигиталном телефонском централом, аутоматским системом 

противпожарне ватродојаве, алармним СОС системом, интернет прикључком, 

што све скупа даје квалитетне услове за рад у области библиотекарства, 

издавачке, информативне и културне дјелатности.

1 .2 . Закон одавн о-правн о утем ељење

На основу члана 56. Закона о библиотечкој дјелатности („Службени гласник 

Републике Српске“, број 52/01) и тачке 10. Одлуке Владе Републике Српске о 

оснивању Специјалне библиотеке за слијепа и слабовида лица Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 72/06), Управни одбор Специјалне 

библиотеке за слијепа и слабовида лица Републике Српске на својој сједници 

одржаној 16.11.2006. године, усвојио је Статут Специјалне библиотеке за слијепа 

и слабовида лица Републике Српске (СБССРС) којим се утврђује дјелатност,

организација, начин рада и пословања у складу са законом.

1.2.А. Законска и подзаконска акта

На иницијативу Савеза слијепих Републике Српске библиотека је основана на 38. 

сједници Владе РС одлуком бр. 04/1-012-1597/06 од 13.07.2006. год. као јавна 

установа у области културе у циљу задовољавања специфичних потреба слијепих 

и слабовидих лица у области библиотечко-издавачке и културно-информативне 

дјелатности.

Оснивач Специјалне библиотеке за слијепа и слабовида лица је Влада Републике 

Српске.
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Библиотека је правно лице са правима и обавезама утврђеним законом и 

Статутом.

Сједиште Библиотеке је у Бањој Луци, ул. Фране Супила 31Ф. 

Специјална библиотека за слијепа и слабовида лица РС је правно утемељена на 

основу слиједећих законских и подзаконских аката:

 Закон о библиотечкој дјелатности

 Закон о издавачкој дјелатности

 Правилник о условима  за оснивање и почетак рада библиотеке

 Одлука Владе о оснивању СБССРС

 Статут СБССРС

 Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста 

СБССРС и друго.

На основу горе побројаних правних аката установљен је и Кодекс понашања 

запослених у Библиотеци.

Одлуком Владе и Статутом регулисане су основне дјелатности Библиотеке.

1.2.Б. Кодекс понашања Специјалне библиотеке

КОДЕКС СПЕЦИЈАЛНЕ БИБЛИОТЕКЕ

I - УВОД

Овим кодексом утврђују се етичка начела и правила понашања, којих треба да се 

придржавају сви запослени у Специјалној библиотеци за слијепа и слабовида 

лица Републике Српске, при обављању својих послова и задатака, односно у 

вршењу функције.

Радници Специјалне библиотеке обавезни су да се упознају са одредбама овог

кодекса и да га примјењују, те да га промовишу у свом раду. Сврха овог кодекса 

је да се његовим прихватањем и досљедном примјеном успостави примјерен 
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ниво професионалног односа и културе, а све у циљу промовисања и заштите 

пословног, односно свеукупног угледа установе.

I I - С ТАНДАРДИ ПОНАШАЊА РАДНИКА

1. Радници Специјалне библиотеке за слијепа и слабовида лица РС дужни су у 

свом раду да поштују законе,  акте и одлуке директора установе, те да поред 

заступања искључиво јавног интереса, поштују и сљедеће принципе:

- професионалности

- непристрасности

- објективности

- тачности

- економичности

- ефикасности

2. Радници су дужни да поштују прописано радно вријеме, што подразумијева:

а) долазак на посао и одлазак с посла у одређено вријеме,

б) коришћење дневног одмора у прописаном трајању.

3. Запослени у Специјалној библиотеци  приликом обављања послова и радних 

задатака дужни су да чувају средства којима располажу, што подразумијева:

а) забрану коришћења у приватне сврхе материјала и опреме који су им

службено на располагању,

б) забрану коришћења службених телефона, службених возила и

персоналних компјутера у приватне сврхе, изузев кад је то оправдано,

в) забрану коришћења радних просторија у сврхе политичких, вјерских,

маркетиншких и других циљева.

4. Радници Специјалне библиотеке, а посебно они који су у директном контакту 

са странкама - портирница, инфо-центар, шалтер сала итд. дужни су да воде 

рачуна о свом изгледу, начину одијевања и начину понашања, што 

подразумијева:
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- ношење одјеће која не смије да штети угледу органа у којем раде и 

изазива позорност и провокацију, и

- забрану пушења и конзумирања хране и пића за вријеме рада са 

странкама.

Сви радници су дужни да у току радног времена носе на видном мјесту истакнуте 

картице са означеним именом и називом радног мјеста.

5. Запослени у Специјалној библиотеци не смију тражити ни за себе, нити за 

друге новчану или другу материјалну услугу или протувриједност за извршене 

услуге и задатке које иначе обављају у складу са редовним дужностима.

6. Запослени у Специјалној библиотеци, посебно они који су у директном 

контакту са јавношћу, дужни су да одговарају на питања грађана и пружају им 

тражене информације, у складу са Законом о слободи приступа информацијама, 

пазећи при том, како на лично, тако и на понашање осталих запослених.

Запослени су дужни да пазе на хронолошки ред рјешавања поднесених захтјева 

и није дозвољено одбијање радних дужности уз позивање на преоптерећеност 

послом или недостатак времена.

7. Запослени у Специјалној библиотеци  не смију користити у приватне сврхе

информације које су им службено доступне.

Сви запослени су дужни да се уздржавају од давања изјава које би штетиле

угледу органа, те су обавезни да руководиоце обавјештавају о контактима са

представницима штампе и електронских медија.

8. Запослени у Специјалној библиотеци, у обављању својих службених дужности, 

не смију испољавати политичке интересе.

9. Подржава се професионално оспособљавање запослених, као и свака врста

научне, умјетничке и образовне активности која води побољшању 

интелектуалних и професионалних способности запослених.

10. Запослени у Специјалној библиотеци су дужни да приликом обављања својих

радних дужности једнако третирају све грађане са којима долазе у контакт, не

правећи разлику по основу пола, националности, вјероисповјести и др.
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I I I - ОДГОВОРНОСТ

Повреда одредби овог кодекса има за посљедицу моралну одговорност сваког 

службеника пред колективом и јавношћу. Уколико је повреда кодекса теже 

природе, са штетним посљедицама и има елементе дисциплинске одговорности, 

утврђивање одговорности и изрицање дисциплинске мјере, водиће се и 

дисциплински поступак у складу са Правилником о условима и поступку за 

утврђивање дисциплинске и материјалне одговорности.

IV - ПРИ  ИЗРАДИ ОВОГ КОДЕКСА КОРИШТЕНИ СУ СЉЕ ДЕЋИ 

ДОКУМЕНТИ:

Закон о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:

35/99, 20/01 и 51/01) и Кодекс понашања државних службеника Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 03/029).

1 .3 . Дјелатн ости би бли отеке

 Штампање и снимање књига из подручја стручне литературе и лијепе 

књижевности;

 Штампање и снимање часописа;

 Набавка библиотечке грађе у форматима доступним слијепим и 

слабовидим лицима  (брајево писмо, звучна и дигитална техника,

увећани слог и обична штампа);

 Стручна обрада, чување, заштита и поправка библиотечке грађе;

 Израда билтена и каталога;

 Редовна позајмица књига у свим техникама корисницима широм 

Републике Српске, посредством поште и непосредно;

 Непосредна достава књига корисницима с подручја Бање Луке;

 Подстицање и помоћ корисницима при избору и коришћењу 

библиотечке грађе, информативних помагала и извора;

 Вођење документације о грађи и корисницима;
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 Сарадња са другим библиотекама и сродним установама;

 Организовање читаонице;

 Достављање података за регистар библиотека;

 Издавање каталога, библиографија, других библиотечких публикација, 

новина и часописа;

 Организовање културних манифестација и других облика развијања 

интереса за библиотечку грађу и библиотечку дјелатност, самостално и у 

сарадњи са културним и образовним установама и предузећима;

 Обављање повјерених послова у вези са управљањем, организовањем и 

пословањем објекта Културно-информативног центра са библиотеком;

 Библиотека може обављати и друге послове утврђене Статутом, који 

служе за обављање дјелатности Библиотеке.

1 .4 . Осн овн е и додатн е дјелатн ости и задаци  

би бли отеке

Библиотека за слијепа и слабовида лица Републике Српске се, осим својом 

основном дјелатношћу прикупљања, обраде и издавања библиотечке грађе у 

корисницима доступним форматима, бави и издавачком дјелатношћу, која 

обухвата штампање брајевих књига и часописа те тонско снимање, обраду и 

умножавање књига и часописа у звучном mp3 формату.

Такође у просторијама Библиотеке врши се обука слијепих и слабовидих лица из 

многих области корисних за њихову већу интеграцију у друштво, као што су 

учење брајевог писма, информатичка обука и сл. Библиотека располаже аудио-

брај интернет клуб читаоницом, са три комплета опреме која је конектована 24 

часа дневно на интернет.

Библиотека је и мјесто гдје се одржавају различите манифестације културно-

забавног карактера.
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Слика 1.4: Брајеве књиге и књиге у аудио техници

Слика 1.5: Аудио-брај интернет клуб читаоница
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1 .5 . Органи  управљања

Органе управљања библиотеке чине управни одбор и директор.

Библиотеком руководи директор, а именује га и разрјешава Влада Републике 

Српске.

Директор је одговоран Управном одбору Библиотеке и Влади Републике Српске.

Слика 1.6: Директор Специјалне библиотеке

Управни одбор Библиотеке броји пет чланова: предсједник и два члана су 

научни или стручни радници афирмисани у области културе, један је члан из 

Савеза слијепих Републике Српске, а један је представник запослених у 

Библиотеци.

Управни одбор именује и разрјешава Влада Републике Српске са мандатом од 

четири године.
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Начин рада Управног одбора ближе се уређује Пословником о раду Управног 

одбора, којим се утврђује и начин рада комисија и других радних тијела које 

оснива Управни одбор. 

Слика 1.7: Управни одбор

Чланови УО у актуелном сазиву су:

 Невенка Вулић, дипл. правник - предсједница УО,

 Милка Давидовић, проф. српског језика и књижевности,

 Стојанка Декић, социјални радник,

 Јовица Радановић, правник,

 Саша Грбић, проф. српског језика и књижевности
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1 .6 . Органи заци он а структура
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1 .7 . Си стемати заци ја радн их м јеста

Систематизација радних мјеста у библиотеци одређена је Правилником о 

унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста.

Слика 1.8: Kолектив Специјалне библиотеке

Наведеним правилником предвиђена су слиједећа радна мјеста:

 Директор - руководно радно мјесто

Одјељење за библиотечку дјелатност:

 Библиотекар

 Књижничар
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Одјељење за издавачку дјелатност:

 Реализатор програма издавачке дјелатности

 Коректор - тифлограф

 Лектор и спикер

Одјељење заједничких послова:

 Секретар библиотеке

 Административно-финансијски радник

 Техничар - возач

 Спремачица
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2. ОДЈЕЉЕЊА

У оквиру Специјалне библиотеке функционишу три одјељења:

 Библиотечко одјељење 

 Издавачко одјељење 

 Одјељење заједничких послова 

Библиотечко одјељење

Библиотечко одјељење састоји се из брајеве и звучне библиотеке, те интернет 

клуб читаонице. Поред рада с корисницама, у оквиру овог одјељења врши се 

прикупљање и стручна обрада библиотечке грађе у облицима доступним 

слијепим и слабовидим лицима.

Издавачко одјељење

Издавачко одјељење чине брајева штампарија, тонски студио са режијом и 

монтажом и опрема за снимање дигиталне књиге (booksnap). Ово одјељења 

ради на припреми, обради и издавању материјала у брајевој и аудио техници,

као у дигиталном, тзв. Daisy формату.

Одјељење заједничких послова

Ово одјељење састоји се из административне службе, логистике. Поред 

извршавања задатака из области административних и логистичких послова, у 

оквиру овог одјељења обезбјеђују се функционисање и одржавање дидактичко-

информатичког кабинета, информационог система, конференцијске сале, 

учионица и других едукативних садржаја. 
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2 .1 . Би блиотеч ко одјељење

Библиотечко одјељење чине брајева и звучна библиотека, те интернет клуб 

читаоница.

У оквиру овог одјељења врши се прикупљање и стручна обрада библиотечке 

грађе у формама приступачним слијепим и слабовидим лицима, као и рад с 

корисницима.

Слика 2.1: Брајева библиотека
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Слика 2.2: Звучна библиотека

Библиотечко одјељење обавља послове набавке, евиденције, инвентарисања, 

стручне обраде (каталогизације), сигнирања, смјештаја и кориштења 

библиотечке грађе. 

Стручна обрада и смјештај грађе врши се према врстама публикација и у складу 

са савременим библиотечким стандардима. Аутоматизовано пословање 

Библиотеке обухвата, не само израду електронског каталога публикација, већ и 

сегменте као што су електронска база корисника, електронска позајмица грађе, 

међубиблиотечка позајмица у земљи и иностранству и др. 
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Слика 2.3: Дио садржаја звучне библиотеке

Библиотечко одјељење ангажује се и на свим другим пословима из области 

библиотекарства, као и на пословима који се временом наметну као резултат 

нарастајућих потреба Библиотеке.

Библиотечко одјељење ради на пословима вођења евиденције и сигнатури 

књижног фонда, успоставља електронску базу о комплетном књижном фонду по 

врстама у смислу технике штампе и снимања, као и у области жанра. Уједно ради 

на успостави електронске базе за све чланове библиотеке и читаоце из земље и 

иностранства.

Сходно члану 13. Статута библиотечо одјељење обавља слиједеће дјелатости:

 прикупља, стручно обрађује, чува и обнавља књиге, уџбенике, брошуре, 

часописе и друге публикације на брајевом писму, звучној и дигиталној 

техници, увећаном слогу и обичној штампи, 

 припрема издавачки план Библиотеке,
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 прати развој и систематизацију брајевог писма у свијету и ради на 

стварању одговарајућих услова за примјену достигнућа у овој области за 

потребе својих корисника,

 обезбјеђује кориштење библиотечке грађе Библиотеке и пружа помоћ 

при избору и кориштењу ове грађе на територији Републике Српске, на 

начин утврђен актима Библиотеке,

 води базе података у оквиру одјељења у складу са Правилима 

Библиотеке и релевантним међународним стандардима,

 обавља истраживачки и стручни рад у оквиру своје дјелатности и 

објављује резултате тога рада путем публикација Библиотеке или на 

други начин,

 организује семинаре, трибине, савјетовања, књижевне вечери и друге 

стручне и научне скупове у оквиру дјелатности Библиотеке,

 организује сталне и повремене изложбе библиотечке грађе и помагала за 

слијепа и слабовида лица,

 води бригу о сталном стручном усавршавању радника у оквиру 

дјелатности Одјељења,

 остварује међународну сарадњу у оквиру дјелатности Библиотеке,

 прати развој струке и примјењује савремене методе и технике у 

библиотечкој дјелатности,

 води бригу о сталном стручном усавршавању радника у оквиру 

дјелатности Одјељења,

 води базе података из дјелокруга одјељења у складу са Правилима и 

релевантним међународним стандардима,

 обавља послове паковања и отпреме и све друге административно-

техничке послове и помоћне послове Библиотеке.

 обавља и све друге послове из свог дјелокруга рада, као и послове који 

по свом садржају и карактеру спадају у дјелокруг одјељења и које му 

одреди директор Библиотеке у складу са Законом и Правилима 

Библиотеке.
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2 .2 . Издавач ко одјељење

Издавачко одјељење чине брајева штампарија, тонски студио са режијом и 

монтажом и опрема за снимање дигиталне књиге (booksnap).

Слика 2.4: Брајева штампарија

Поред припреме, обраде и издавања материјала у брајевој и аудио техници, у 

оквиру издавачког одјељења врши се припрема и издавање књига у дигиталном, 

тзв. Daisy формату.

Издавачко одјељење ради на пословима у вези са издавачком и информативном 

дјелатношћу.

То подразумијева да се Одјељење конкретно ангажује на припреми и снимању 

нових наслова предвиђених планом издавања и објављивања дјела у свим 

расположивим техникама. 
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Поред штампања нових издања на брајевом писму и снимања нових дјела у 

тонском студију у планираном тиражу, Одјељење копира и умножава та дјела у 

одговарајућем броју књижних јединица. Издавачко одјељење такође припрема 

одређен број дјела за штампање у увећаном слогу и уобичајеној штампи.

Снимање, обрада, коректура, ускладиштење и дистрибуција електронске 

дигиталне књиге врши се уз употребу букснеп Атизовог уређаја у броју и обиму 

који задовољава потребе читалаца а у складу са могућностима библиотеке.

Слика 2.5: Booksnap

Особље овог одјељења ангажује се и на пословима преснимавања постојећих 

дјела са аудио касета у mp3 формат и друге формате електронске верзије за 

којима се укаже потреба и могућност.

Поред рада на штампању, снимању и умножавању нових и преформатирању 

постојећих дјела одјељење се ангажује и на пословима у вези са информативном 

дјелатношћу. То подразумијева рад на припреми, штампању, снимању, 

умножавању и дистрибуцији информативних часописа на брајевом писму, 

звучној техници и обичној штампи.

Осим  послова у вези са сопственом информативном дјелатношћу врше се и 

услуге за потребе Савеза слијепих и његових организација и чланства, као и 

услуге за потребе других субјеката.

Такође кроз издавачку дјелатност обављају се и услуге штампања и снимања 

уџбеника за потребе Завода за уџбенике, школе за слијепа и слабовида лица и 

других заинтересованих.
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Статутом су регулисане дјелатности које обавља ово одјељење, а то су:

 реализује издавачки план Библиотеке (издаје, штампа, снима и копира 

библиотечку грађу у свим форматима: брајево писмо, звучна и дигитална 

техника, увећани слог и обична штампа),

 издаје, штампа, снима и дистрибуира часописе Библиотеке,

 обавља послове тонског снимања и штампарске послове за брајево 

писмо и увећану штампу,

 контролише квалитет тонског записа, брајеве и увећане штампе,

 отклања недостатке на књижном фонду у свим форматима,

 набавља опрему, резервне дијелове и репроматеријал,

 одржава и сервисира уређаје, апарате и другу опрему Библиотеке,

 води базе података у оквиру дјелатности одјељења у складу са 

Правилима Библиотеке и релевантним међународним стандардима,

 континуирано ради на праћењу развоја техничких достигнућа у области 

тонског записа, брајеве и увећане штампе и информационе технологије 

(лични рачунари са читачима екрана, брајеви читачи, студијска опрема за 

аудио записе у свим техникама, одговарајућа техника и уређаји за 

штампање брајевог писма и увећане штампе, телетекс-декодери и сл.) 

чиме се слијепим и слабовидим лицима омогућује комуникацијска 

самосталност,

 прати развој струке и примјењује савремене методе и технике у свом 

дјелокругу рада, 

 води бригу о сталном стручном усавршавању радника у оквиру 

дјелатности одјељења,

 обавља и све друге послове из свог дјелокруга утврђене Правилима 

Библиотеке као и послове који по свом садржају и карактеру спадају у 

дјелокруг одјељења и које му одреди директор Библиотеке у складу са 

Законом и Правилима Библиотеке.
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2 .3 . Одјељење за једнич ких послова

Одјељење заједничких послова у склопу својих надлежности обавља све послове 

у вези са руковођењем и управљањем  Библиотеком, обавља административно-

техничке послове, организује материјално-финансијске послове, врши набавку 

неопходног репроматеријала и потрошног материјала и обезбјеђује неопходну 

логистику за рад свих одјељења.

Слика 2.6: Одјељење заједничких послова

Одјељење заједничких послова сходно Статуту обавља слиједеће дјелатности:

 обавља све правне послове одјељења и Библиотеке,

 обавља све рачуноводствене и друге материјално-финансијске послове 

(послови финансијског и материјалног књиговодства и рачуноводства, 
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послови ликвидатора и благајне и други материјално-финансијски и 

рачуноводствени послови),

 прати и примјењује све законске и друге прописе, Правила и друга општа 

акта Библиотеке из дјелокруга материјално-финансијског и 

рачуноводственог пословања, радних односа, плата, пореза и доприноса, 

статистике и других области пословања Библиотеке који спадају у 

дјелокруг одјељења,

 израђује годишње финансијске планове и прорачуне, завршне рачуне и 

периодичне прорачуне, обрачуне и извјештаје о финансијском 

пословању Библиотеке, 

 обавља све административно-техничке и помоћне послове (општи 

послови, дактилографски послови, послови вођења дјеловодног 

протокола и других службених евиденција, архивски послови, 

персонални и кадровски послови, послови економата и пословна 

коресподенција, послови техничког секретара, домарско-возачки и 

послови инвестиционог и редовног одржавања пословног простора, 

послови чишћења и курирски послови).
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3. УСЛУГЕ

Специјална библиотека за слијепе Републике Српске обимом својих активности 

оријентисана је превасходно на слијепе и слабовиде кориснике Републике 

Српске. Такође, наше услуге су доступне и корисницима из Федерације БиХ и 

окружења.

Кроз сарадњу и заједничке активности са библиотекама и удружењима слијепих 

из окружења трудимо се да квалитет наших услуга подигнемо на виши ниво.

Слика 3.1: Паковање књига за слање корисницима
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3 .1 Услуге за кори сн и ке

Нашим корисницима на располагању су слиједеће услуге:

 редовна позајмица књига у свим техникама корисницима широм 

Републике Српске, посредством поште

 непосредна достава књига корисницима с подручја Бање Луке 

 подстицање и помоћ корисницима при избору и коришћењу 

библиотечке грађе, информативних помагала и извора 

 приступ аудио-брај интернет клуб читаоници и непосредно кориштење 

њених садржаја

Слика 3.2: Дидактичко-информатички кабинет
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3 .2 Услуге за остале субјекте

Захваљујући капацитетима којима располажемо, у могућности смо да и вањским 

субјектима понудимо сарадњу на реализацији конкретних задатака као што су 

тонско снимање, обрада и умножавање и штампање књига и часописа, 

организовање скупова, обезбјеђивање смјештаја и исхране. Спровођењем ових 

активности обезбјеђује се дио средстава којима се финансирају програмске 

активности библиотеке.

3.2.1. Штампање књига и часописа

Библиотека пружа услуге штампања књига и часописа у складу са усвојеним 

годишњим планом издавачке дјелатности. Услуге штампања обавља Издавачко 

одјељење Библиотеке у техникама прилагођеним потребама слијепих лица, тј. 

на брајевом писму, у аудио техници, увећаном слогу и обичној штампи.

Слика 3.3: Књиге у аудио техници, на брајевом писму и  обичној штампи
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Издавачка дјелатност Библиотеке одвија се у складу са наруџбама и потребама 

заинтересованих субјеката и појединаца. Већина услуга пружа се бесплатно или 

у складу са склопљеним уговором између Библиотеке и других правних 

субјеката.

У склопу Библиотеке обављају се сви послови у вези са штампањем: од 

припреме и обраде текстова, конвертовања, прелома, штампања, увезивања, 

паковања и дистрибуције одштампаних материјала.

Слика 3.4: Часописи „Златне тачке“ и „Звучни преглед“

Специјална библиотека за слијепа и слабовида лица РС двомјесечно издаје 

часопис у mp3 формату „Звучни преглед“, који се бесплатно дистрибуира 

читаоцима широм РС и иностранства у тиражу од 300 примјерака. Главни и 

одговорни уредник „Звучног прегледа“ је Бранко Сузић. 

Часопис на брајевом писму „Златне тачке“ излази трoмјесечно у тиражу од 200 

примјерака, а главни и одговорни уредник је Јовица Радановић. Ово је тренутно 

једини часопис те врсте на подручју БиХ. Оба часописа баве се свакодневицом 
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слијепих и слабовидих људи, њиховим проблемима, културно-забавним 

манифестацијама и пропратним садржајима. Часописи су отворени за прилоге 

читалаца и сарадника којима је ова тематика блиска.

3.2.2. Тонско снимање, обрада и умножавање

Библиотека располаже тонским студиом, режијом и монтажом.

Тонски студио има двије савремено уређене кабине у којима се врши снимање 

књига, часописа и других тонских садржаја у дигиталној техници у mp3 формату, 

Daisy формату и другим, по потреби. Библиотека располаже копирницом у којој 

се врши умножавање CD-ова и касета.

Слика 3.5: Тонски студио
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Слика 3.6: Кабина у тонском студију

3.2.3. Обука слијепих и слабовидих лица

Специјална библиотека за слијепа и слабовида лица РС располаже објектом 

Културно-информативног центра у којем обавља и одређене садржаје 

едукативног карактера. 

У склопу тог центра опремљени су кабинети за информатичку обуку и обуку из 

области оријентације и мобилитета који омогућавају континуиран процес 

организовања курсева односно обуке слијепих и слабовидих лица у раду са 

рачунаром уз примјену говорног софтвера за српски језик и употребу брајевих 

излаза.



38

Слика 3.7: Информатички кабинет

Организовањем курсева из оријентације и мобилитета слијепим и слабовидим 

лицима РС пружа се прилика да се оспособљавају за самосталан живот и за 

кретање у микро и макро простору уз употребу технике дугог бијелог штапа.

У организацији Библиотеке проводе се и други едукативни садржаји као што су 

учење страних језика, савјетовалиште, рани тифлолошки третман, 

описмењавање на брајевом писму и слично.

Слика 3.8: Обука слијепих  лица у информатичком кабинету
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3.2.4. Организовање скупова

Објекат располаже конференцијском салом од 60 мјеста и двије учионице са по 

30 мјеста у којима се обављају разни скупови едукативног карактера, састанци и 

сл.

Слика 3.9: Конференцијска сала

Конференцијска сала је мултимедијална, са видео бимом и озвучењем.

Слика 3.10: Састанак у конференцијској сали
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Слика 3.11: Мала конференцијска сала

3.2.5. Смјештај и исхрана

Објекат Културно-информативног центра располаже смјештајним капацитетима 

од 6 двокреветних и 4 трокреветне собе хотелског типа у којима се истовремено 

могу смјестити 24 лица.

Слика 3.12: Соба и тоалет
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Слика 3.13: Апартман

Објекат такође располаже чајном кухињом и рестораном у комe се истовремено 

може послужити 32 особе.

Слика 3.14: Чајна кухиња
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Слика 3.15: Ресторан

Ови капацитети превасходно су намијењени за смјештај кандидата који долазе 

на обуку као и група из унутрашњости за које се проводе различити скупови као 

што су сједнице, семинари, савјетовања и сл. Сви приходи остварени од ових 

услуга употребљавају се за покривање трошкова текућег и инвестиционог 

одржавања објекта.
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4. КЊИГЕ И ПОМАГАЛА ЗА СЛИЈЕПЕ

Библиотека располаже књигама прилагођеним слијепим и  слабовидим лицима, 

тј. брајевим и књигама у звучној техници, уз одређени број наслова у обичној 

штампи који се углавном тичу  стручне литературе из области инвалидности. 

Звучне књиге  снимљене су у двоканалној и четвороканалној техници на 

касетама, као и на CD-овима у mp3 формату. У складу са технолошким развојем,

ове потоње све више замјењују и потискују касете. У плану је снимање књига у 

Daisy формату, који је већ увелико у примјени у свијету, а надамо се да ће ускоро 

бити доступан и нашим корисницима.

Књижни фонд Библиотеке обухвата дјела из белетристике и стручне 

књижевности.  Подручје  лијепе   књижевности обухвата дјела из народне 

књижевности, домаће и свјетске литературе, књижевности за дјецу и омладину и 

документарне књижевности. 

Дјела стручне книжевности обухватају  филолошке књиге, друштвено-политичку 

литературу, дјела из историје, филозофије, популарне науке, информатике, 

религије и митологије;  антропологије, етнологије и педагогије; музикологије, 

психологије, медицине и здравља, домаћинства и породице, права, спорта и 

шаха, дефектологије итд.

Помагала за слијепа и слабовида лица дјелимо у двије основне групе:

1. ОПТИЧКА ПОМАГАЛА

2. ТИФЛОТЕХНИЧKА ПОМАГАЛA

У оптичка или очна помагала убрајамо:

- наочаре (оквире за наочаре, разне врсте стакала)

- контактна сочива

- очне протезе

- лупе или повећала (обичнe и електронскe)
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Слика 4.1: Електронске лупе

У тифлотехничка помагала убрајају се:

- сат за слијепа лица

- бијели штап

- брајева писаћа машина

- репродуктори, касетофони за четвероканалне касете, mp3 и Daisy плејери

Поред ове основне подјеле свакако морамо споменути и још једну врсту 

помагала. То су специјална информацијско-технолошка помагала или такозвана 

ИТ помагала, која су специјално израђена у циљу ублажавања хендикепа 

комуницирања. У таква помагала убрајамо између осталог: генераторе за глас, 

комуникаторе, програме за скенирање, читаче за екран са синтетичким говором, 

специјалне тастатуре и мишеве.
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Слика 4.2: Брајеве писаће машине

Слика 4.3: Брајеви редови и репродуктори
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5.  ЗАВРШНИ КОМЕНТАР

Надамо се да је ова публикација сликом и рјечју допринијела вашој спознаји о 

раду ове јавне установе у области културе Републике Српске, односно Босне и 

Херцеговине. 

Специјална библиотека за слијепа и слабовида лица РС одлуком Владе РС 

сврстана је у списак институција из области културе уз десетак институција 

републичког нивоа као што су Народна и универзитетска библиотека РС, 

Народни музеј РС, Народно позориште РС и остале јавне установе.

Евидентно је да библиотека ради у савременим техничким условима, који су 

усклађени са међународним стандардима, да посвећује пажњу стручном 

усавршавању кадрова како би могла успјешно одговорити културним потребама 

слијепих и слабовидих лица у РС и ширем окружењу.

Развојни планови ове установе су сигурна гаранција да ће наша институција 

отварањем истурених одјељења у већим центрима широм Републике Српске 

приближити своје услуге корисницима и у значајној мјери доприносити 

квалитетнијој размјени информација и комуникацији, задовољавајући 

специфичне потребе слијепих и слабовидих лица, обезбјеђујући им 

приступачност културном наслијеђу у техникама њима доступним.

Директна подршка Савеза слијепих РС, Градске управе Бањe Луке, Министарства 

просвјете и културе РС и Министарства цивилних послова БиХ омогућила је 

достизање садашњег степена развоја Специјалне библиотеке, а увјерени смо да 

ће у наредном периоду њихова подршка допринијети развоју и јачању свих 

ресурса ове значајне институције.
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6. КОНТАКТ

Адреса: Специјална библиотека за слијепа и слабовида лица РС 

Фране Супила 31 Ф

78 000 Бања Лука

Републикa Српска

Босна и Херцеговина

Тел.: (+38751) 344 538, 344 530

Моб. тел.: +38765 531 192

Факс: (+38751) 344 531

E-mail: bsrs@bsrs.rs; bsrs@bsrs.rs.ba

Website: www.bsrs.rs; www.bsrs.rs.ba
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