13. новембар 2015. године За један дан учлањено рекордних 2376 грађана

Учлањење у Народну библиотеку &quot;Филип Вишњић&quot; у Бијељини уз
симболичну накнаду од једне до пет марака искористило је 2.376 грађана, што
представља нови рецорд броја учлањених у библиотеку у једном дану, рекао је директор
ове установе Јован Цвјетковић.
Народна библиотека &quot;Филип Вишњић&quot; у Бијељини у новембру обиљежава
Дан библиотеке и славу - Свети Јован Златоусти и тим поводом је грађанима било
омогућено учлањење уз симболичну накнаду.

Ученици основних школа тог плаћали су јуче годишњу чланарину једну марку, умјесто
пет, за ученике средњих школа, студенте, пензионере и особе старије од 65 година упис
у библиотеку је био три, умјесто 10 КМ, а за остале грађане чланарина је износила пет,
умјесто 20 КМ.
Цвјетковић је подсјетио да је ова акција први пут организована 2012. године, приликом
обиљежавања 80 година рада Народне библиотеке, када се за један дан учланило 1.176
грађана Бијељине.
Наредне године погодност уписа уз велики попуст искористио је 2.031 читалац, а
прошле године у овој акцији уписано 2.250 грађана за један дан, док је ове године,
уписом 2.376 грађана, оборен прошлогодишњи рекорд.
Заинтересованост грађана је била велика већ у јутарњим сатима па је тако у првом
сату учлањено више од 200 читалаца.
Народна библиотека “Филип Вишњић” у Бијељини завршила је прошлу годину као
библиотека са највише чланова у Републици Српској – 5.844 а већ сада је тај број већи
од прошлогодишњег.
Према његовим ријечима, књижни фонд са 100.000 књига стално се допуњава новим
насловима, без обзира на тешку финансијску ситуацију и стална смањења из градског
буџета посљедњих година.
&quot;Успијевамо да обезбиједимо нове наслове које читаоци траже и да пратимо
жеље корисника, јер на срећу има добрих појединаца који нам поклањају вриједне књиге
из својих библиотека и фирми које се радо одазивају нашем позиву и купују нове наслове
за градску библиотеку&quot;, каже Цвјетковић.
Он истиче да је задовољан што грађани долазе у градску библиотеку, читају и
посвећују пажњу књизи и што присуствују књижевним вечерима и културним
дешавањима које организује Народна библиотека &quot;Филип Вишњић&quot; у
Бијељини.
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