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  У току 2014. године учлањено је 2139 корисника. У оквиру 27 334 посете издато 
је 115 536 књига.  
     Преузимали су се  записи из БГБ-а за  фонд белетристике који га није имао и  
креирали записи за књиге које нису имале запис у БГБ-у. Креирано је 54 нова 
записа за 102 књиге, а предходно је преузето 84  записа. Целокупан фонд је 
прегледан и издвојене су књиге које немају запис. Ажурирани су наслови 
смештени у депоу. 
      Урађена је изложба о Ф. М. Достојевском, , затим о Патрику Модијану 
добитнику Нобелове награде, о Београдском сајму књига, постављена је књига 
утисака, преко лета је постављен  пано са препоруком књига за вреле дане, 
изложене су нове књиге, издвојене су књиге епске фантастике  и пано  
Библиотерапија. Направљена је изложба књига у којој су читаоци 
препоручивали читаоцима наслове који су им се свидели.  И ове године је 
најбоље функционисала  полица за поклањање књига на којој смо поклонили 
преко 2 000 наслова. 
              Послате су опомене дужницима из   2013. године и направљен је списак 
књига за отпис које и после опмињања читалаца нису враћене  (задужења из 
2009. године). Залепљено је 5 324 књиге. Предате су књиге добијене у замену за 
изгубљене и стављено је на списак тих 17 публикација.  
        Редовно ажурирамо податке на друштвеним мрежама, правимо листе 
најчитанијих књига као и листе књига које ми препоручујемо читаоцима и све то 
редовно оглашавамо и на локалним медијима. Наградили смо најактивније 
читаоце и поделили им пригодне награде. Послали смо допис школама за 
могућност плаћања колективне чланарине и уговорили окупљање 
средњошколаца у  простору Библиотеке почетком другог полугодишта. Допис за 
могућност плаћања колективне чланарине прослеђен је ГО Лазаревац, ЈПКП-у 
Лазаревац, МУП-у Лазаревац, ЈП-у Топлификација, Дому здравља „Ђорђе 
Ковачевић“, ОШ-и „Дуле Караклајић“, СТШ „Колубара“,  СП-у „Ластри“, СШ 
„Гимназија“, ОШ „“. 
                 Осмишљена је акција породичног учлањења која траје од 
19.12.2013.-27.01.2014. године. Награђен је 1000. читалац у 2014. години 
годишњом чланарином, а током априла сви нови чланови су приликом учлањења 
добили књигу  на поклон. Корисници који резервишу неке од наслова 
благовремено буду обавештени о преузимању истих. 


