
СРПСКА  ЧИТАОНИЦА „Лаза Костић“  Сомбор, Читаоничка бр 2 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  УПРАВНОГ ОДБОРА за период 23.5.2021. г до 15.5.2022. г 

 

Управни одбор изабран је на седници Скупштине 23.5.2021. године. 

Прва-констутивна седница одржана је 25.5.2021. године, на којој је изабран председник, 

заменик председника, усвојени ЗАКЉУЧЦИ И ОДЛУКЕ у 29 тачака. 

 

  Између осталог на првој седници договорен је начин рада УО, редовне седнице УО 

одржавају се сваког првог понедељка у месецу. Усаглашене су сталне тачке дневног реда 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Стање и промене на рачуну удружења између две седнице 

3. Стање броја чланова читаонице 

4. Програмске активности 

 

Остале тачке дневног реда постављају се по потреби и надлежностима УО, које су одређене 

Статутом. 

У извештајном периоду одржано је осам седница УО У 2021. години, и пет седница у 2022. 

години. 

Просечна присутност чланова УО  на седницама је 77%. Одсуства са седница УО, оправдана 

су, најчешћи разлози одсуства били су због здравствених проблема и службених путовања. 

Сви чланови УО, активно суделују у припреми седница, на самим седницама као и у 

реализацији програмских активности. 

На сваку седницу УО редовно се позивају и чланови НО. 

Програм рада читаонице усвојен је на седници Скупштине 23.5.2021. године, за његову 

реализацију задужен је пре свега УО и комплетно читаоничко чланство. 

 

Извештајни период можемо поделити на 

- програмске активности које нису извршене и  

- послове, активности који су урађени 

 

                   Шта   није  урађено 

                  --------------------------- 

1. Није унапређен рад читаоничке књижнице 

2. Нисмо одржали програм Божић на салашу 

3. Остали смо на иницијативи да се покрене рад певачке групе при читаоници 

4. Нисмо урадили пројектну документацију за фасаду и замену прозора на згради читаонице 

5. Није реализована емисија „ Продужена са млеком“ 

6. Трибина-предавање о Лази Костићу, као новинару, спортском раднику, филозофу... 

7.  Измене и допуне кућног реда 

 

 

                      Шта  је  урађено 

                   -------------------------- 

Све што је рађено и урађено у протеклих годину дана може се поделити у шест  основних 

група 

1. Дневне читаоничке активности 

2. Поправак унутрашњег изгледа читаоничких просторија 

3. Стабилна унутрашња организација 

4. Програмске активности 

5. Враћање угледа читаонице и њено потврђивање као једне од  најстаријих  институција 
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6. Сарадња са другим удружењима, организацијама и појединцима 

 

1.  ДНЕВНЕ  ЧИТАОНИЧКЕ  АТИВНОСТИ 

    ------------------------------------------------------ 

Читаоничке просторије ( осим у дане празника) отворене су сваког дана од 9-13 сати. 

Чланови читаонице и њихови пријатељи могу читати дневну штампу, користити књиге из 

читаоничке књижнице, дружити се, играти карте, пратити ТВ програме, користити интернет. 

Враћено је коришћење фиксног телефона. 

Мали број чланова користи ове могућности. Ове активности одржавају се у дневној 

простотрији-бифеу, на тај начин смањени су трошкови, мећутим они су и даље велики па је 

неопходно у будућем раду читаонице осмишљавати дневне садржаје како би трошкови које 

читаоница има по овоме основу били оправдани.  

 

2. ПОПРАВАК УНУТРАШЊЕГ ИЗГЛЕДА ЧИТАОНИЧКИХ ПРОСТОРИЈА 

   ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Обезбећена су техничка и друга материјална средства за добро одржавање хигијене 

читаоничких просторија. 

Стругање, обијање, поправак и кречење зидова улазног ходника, испред магацина,  ходник 

испред санитарног чвора, просторије књижнице и велике сале. 

Брушење и лакирање паркета  у великој сали и дневној просторији-бифеу. 

Фарбање врата на унутрашњим просторијама, фарбање носача завеса у великој сали, 

материјал купљен а радове извели чланови читаонице Митровић, Тришић, Секулић, Узелац. 

Извршене су потребне замене сијалица, сијаличних грла и утичница, за ово је плаћен 

материјал а радове је извео члан читаонице Лука Максимовић. 

Замењено је поштанско сандуче, постављени панели у ходницима, постављени натписи на 

вратима просторија, покренут рад фонтане. 

У просторији дворнице купљене су нове завесе. Г-ћа Добринка Голубовић купила је нови 

стољњак  за сто радног председништва, пресвлаке за два округла стола у дворници и бисту 

Лазе Костића. 

Влада Ђурковић  урадио је цветни аражман у свечаној дворници. 

Ангажовањем домаћина читаонице у дневној просторији постављене су Иконе и Кандило, 

купњен материјал за стољњаке у дневној просторији, шивење је одрадила Мара Митровић 

члан читаонице. 

Уз одобрење председника УО читаонице, ЗУС „КОРИЈЕНИ“ поставило  је панел са натписом 

програма које организује ово урдужење, а већи број тих активности одржава се у 

читаоничким просторијама. 

Заустављено је неконтролисано трошење воде или боље рећи краћа воде са једног 

читаоничког водомера. 

Постављена је мала огласна табла у дневној просторији. 

 

3. СТАБИЛНА  УНУТРАШЊА  ОРГАНИЗАЦИЈА 

     ------------------------------------------------------------- 

У складу са члановима 17 и 18 Правилника о чланству Српске читаонице Управни одбор 

донео је одлуку о ревизији чланства, којом је обухваћено 69 активних и 223 пасивна члана, тј 

члана који су у протеклих 10 година били чланови читаонице. Из редова редовних чланова 

један део је одустао и није потписао приступницу док је један део пасивних чланова 

потписао приступницу и вратио се у активно читаоничко чланство.Након ревизије чланства 

ажурирани су подаци о чланству читаонице и урађен нови адресар. Ажурирана је МАТИЧНА 

КЊИГА ЕВИДЕНЦИЈЕ. 

Усвојен је ПОСЛОВНИК О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА (07.6.2021. г) 



Закључци и одлуке УО, најава догаћаја као и друге важне информације,  стављају се на 

огласну таблу у дневној просторији како би биле доступне члановима читаонице. 
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Урађен је читаонички сајт, информације се редовно ажурирају на сајту тако да је читаоничка 

активност поред чланова читаонице доступна и широј јавности. Купљен је лап-топ и 

штампач. 

Отворене су две свеске које стоје испод огласне табле у дневној просторији. Једна за питања 

и предлоге које чланови читаонице могу уписати везано за читаонички рад. Друга свеска 

намењена је за предлоге који се односе за унапрећење читаоничког рада. 

 

Због материјалне штете начињене читаоници, у складу закључака са седнице Скупштине 

читаонице која је одржана 23.5.2021. године, на којој се разговарало о овом проблему 

покренуте су  две кривичне пријаве. Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду требало је 

шест месеци да утврди у чијој је надлежности овај предмет, након чега је враћен Тужилаштву 

у Сомбору и у чијој је тренутно обради. 

 

Урађена је анализа Уговора о закупу локала које читаоница издаје у закуп. У складу са 

законским прописима формирана је комисија за годишњи попис основних средстава, 

инвентара.. предан завршни рачун. Урађен је попис АРХИВСКЕ ГРАЂЕ и донета потребна и 

законом предвиђена документација и правилници. 

 

Редовно се врши усаглашавање стање добављача и купаца, донета је одлука о чланарини. 

Извршена је анализа Уговора о осигурању читаоничке имовине, прикупљене понуде за видео 

надзор о чему ће УО на једној од наредних седница донети одговарајуће одлуке. 

 

60 књига „ МОНОГРАФИЈА СРПСКЕ ЧИТАОНИЦЕ“ налазило се код бившег председника 

А. Радишића, након писма и молбе УО, исте смо донели у читаоничке просторије. 

 

Након прве седнице УО замолили смо ЗУС „КОРИЈЕНИ“ које одлуком УО ЧИТАОНИЦЕ из 

2008 године део својих  програмских садржаја  организује у просторијама читаонице да 

достави Календар активности које планира организовати у просторијама читаонице како би 

избегли дуплирање програма. 

 

Такође позвано је историјско друштво „Милош С. Милојевић“ да Управном одбору достави: 

Решење о регисрацији од АПР; Копију Статута тог удружења, Одлуку УО читаонице којом је 

одобрен рад и регистрација тог удружења на адреси читаонице; Копију  банковног рачуна и 

Календар активности које планира да одржава у читаоничким просторијама. 

Одговорно лице тог удружења доставило је тражене папире, осим било каквог папира из кога 

се може видети да је било који орган читаонице или одговорно лице дало сагласност да ово 

удружење може да се региструје на адреси читаонице.  

Историјско друштво затражило је од читаонице да му сваког уторка у послеподневном 

термину, ван редовног радног времена читаонице дозволи окупљање њихових чланова. 

Овакав захтев произвео би додатне трошкове струје, грејања, ангажовање лица које би 

требало долазити да отвара, дежура и затвара читаоничке просторије,тако да  ово није 

прихваћено од стране УО. Предложено је ИСТОРИЈСКОМ ДРУШТВУ да своје активности 

реализује у току радног времена што није прихваћено са њихове стране. 

Прегледом читаоничке документације, као и писаном потврдом од стране тадашњег 

председника УО читаонице г-ина Петра Арамбашића потврђено је да непостоји никакав 

папир којим је овом друштву дозвољено да се региструје на адреси читаонице. УО читаонице 

затражио је од овог друштва да са врата читаонице уклони свој натпис што је и урађено. 

 



Доста времена потрошено је на решавање проблема неконтролисаног трошења тј крађе воде 

са читаоничког водомера који се налази у подруму зграде. Водоканал се усмено изјаснио да 
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тај проблем није у њиховој надлежности након чега је одлуком УО читаонице постављен 

сигурносни вентил и затворено коришћење воде. 

Наследили смо два судска спора, једним је фирма ДАДА и ДАКС тужила читаоницу за 

„крађу“ воде са водомера читаонице и накнаду штете по том основу. Спор се води код 

ПРИВРЕДНОГ СУДА у Сомбору.  Пре неколико дана донета је ПРЕСУДА у корист 

читаонице, међутим друга страна уложила је жалбу. Очекујемо крајњи исход у корист 

читаонице.     Другу  тужбу против читаонице покренуо је Данијел Малбаша по истом основу 

само за други водомер и овај је поступск још у току а Суд је тражио вештачење.  

 

Занимљиво је како су судови у Сомбору уопште  прихватили да воде поступак по овим 

предметима у којима је јасно да се водомери физички налазе у просторији читаонице, да 

читаоница никада није дала сагласност да их неко може користити нити преносити на било 

које правно или физичко лице. 

Све ово доста кошта читаоницу а из финансијског извештаја може се видети колики су 

трошкови адвоката, и колико би тај новац добро дошао за програме или поправљање изгледа 

читаонице. 

 

4. ПРОГРАМСКЕ  АКТИВНОСТИ 

   ------------------------------------------- 

Како би покренули позитивну енергију  чланова и пријатеља  читаонице  међу првим 

активностима организовано је дружење о властитом трошку учесника тога дружења. 

 

Покренут је рад читаоничке књижнице, до сада урађено није довољно и у наредном периоду 

потребно је уложити више труда око овога. 

 

Освећене су читаоничке просторије. 

Представљена је књига Милана Воркапића „ АЛ СЕ ОВАЈ ПЛАШКИ ИЗГРАДИЈО“ о шалама 

и догодовштинама народа Лике и Кордуна (26.6.2021. године). 

 

Заједно са ЗУС „КОРИЈЕНИ“ издато је заједничко саопштење везано за СКРНАВЉЕЊЕ 

СПОМЕНИКА у парку код зграде Жупаније. 

 

Организован је програм сећања на комшију, пријатеља, добротвора и почасног председника 

читаонице Саву Стојкова. Програм је обухватио изложбу слика, радионице сликања за децу. 

Покренули смо иницијативу да се улица  „МИРНА“ преименује у улицу „ Саве Стојкова“ и да 

се обнови рад ГАЛЕРИЈЕ у којој су биле слике Саве СТОЈКОВА, Павла Блесића и Зорана 

Стошића Врањског, да се осмисли рад такве галерије и да она помогне стваралаштву и 

афирмацији и других сомборских сликара. 

Организован је наступ певачких група и КУД-ова: 

 - КУД“ Извор“  Станишић 

 -  КУД „Вук Караџић“ Чонопља 

 - КУД“ Никола Тесла „ Б. Брестовац 

 - Женска певачка група „Банијке“ Пригревица 

 - Женска  певачка група „ Лика“ Апатин 

 

У сарадњи са КРАЈИШКИМ   ПРИВРЕДНИКОМ из Панчева организована је промоција 

књиге „ Закон и статус бораца РСК“ (10.9.2021.г.) 



У сарадњи са РУСКИМ ГЕОГРАФСКИМ ДРУШТВОМ из Београда организована је изложба 

фотографија „ РУСИЈА НАЈЛЕПША ЗЕМЉА СВЕТА“ ( 02.10. 2021. г отворена и трајала до 

краја месеца). 
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Финансијски са 18000 рсд подржали смо такмичење ПРЕФЕРАНС КЛУБА, личним 

ангажовањем г-ина Душана Секулића обезбеђен им је ручак за 30 гостију, шпилови карата, 

читаонички простор и тд... 

Предложили смо овом клубу да у будућем времену за своје програме покуша обезбедити 

финансијска средства преко КОНКУРСА код надлежних институција које расписују конкурсе 

за програме удружења грађана. 

 

Одлуком УО установљена је КЊИЖЕВНА НАГРАДА „Мирослав Јосић Вишњић“ за прву 

објављену књигу, на Српском језику, роман или приповетка аутора до 35 година. 

Циљ овог конкурса je афирмација саврменог књижевног стваралаштва, посебно младих, 

афирмација Сомбора као културне средине и потврђивање читаонице као једне од 

најстаријих институција у Србији.  

Овај пројекат је од нациопналног значаја. Замишљен је да буде пандан Бранковој награди, не 

постоји друга награда на нивоу Р. Србије за ову врсту књижевног дела. 

Министарство културе Р. Србије подржало је овај пројекат са 150.000,00 рсд, Покрајински 

секретаријат за културу и информисање са 100.000,00 рсд док Град Сомбор финансијски није 

подржао овај пројекат иако је читаоница конкурисала и код Града Сомбора. 

 

Утврђени су услови конкурса, расписан и објављен почетком октобра 2021. г. закључен 

20.1.2022. године. На конкурс се пријавило 17 аутора. 

Стручни жири у саставу Др Милета  Аћимовић Ивков, Др Слађана Илић, Др Драган Бабић, 

професионално и одговорно одрадио је поверени му посао, за победнички рад одабрао 

СРЕБРНЕ ШУМЕ аутора Саре Мајсторовић. 

Награда у висини 75000,00 рсд исплаћена је награђеној, додељена ПЛАКЕТА, на свечаности 

у читаоници која је одржана 25.3. о.г. 

 

УО посебну захвалност за осмишљавање и реализацију овог пројекта исказује , Професору 

Саши Радојчићу, Др Филозофских наука, члану читаонице. 

 

Промоција књиге о КРАЉУ ПЕТРУ ПРВОМ, аутора Дејана Томића, одржана је 15.10.2021. 

године. 

Књига „ НИЧИЈИ  ВОЈНИЦИ“ аутора Жељка Пантелића, промовисана је 05.11.2021. године 

„ПРИЧЕ  НОШЕНЕ  КОШАВОМ, аутора Светлане Бићанин, промовисана је 18.11.2021. 

године а „СЕЋАЊА И ЉУБАВИ“ аутора Александра Токовића 29.11.2021. године. 

 

Слава читаонице СВЕТИ АНДРЕЈ ПРВОЗВАНИ, обележена је у складу досадашње праксе у 

присуству нашег Свештенства, чланова и пријатеља читаонице. Овом приликом захваљујемо 

се Куми Славе,Милици Радин, новом Куму  Сави Тришићу, као и свима који су помогли том 

приликом. 

 

Бадњи дан обележен је уношењем сламе и Бадњака у просторије читаонице у присуству деце 

и неколико чланова читаонице. Упутили смо БОЖИЋНУ ЧЕСТИТКУ члановима, 

пријатељима и грађанима Сомбора. 

Дочек Српске Нове године, обележен је у просторијама читаонице у присуству мањег броја 

чланова, властитим средствима и у складу Законом прописаних мера КОВИД-19. 

 

Промоција књиге „BRAINSEX“ аутора Дијане Тешовић одржана је 24.2.2022. године. 
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Годишњицу НАТО АГРЕСИЈЕ НА СРЈ, 1999 године и бомбардовање Сомбора, обележили 

смо полагањем венца у ПРВОМ ЦЕНТРУ ЗА ОБУКУ у Сомбору и трибином која је одржана 

23.3.2022. године. 

 

 Конкурс за  „Најлепшу љубавну песму“ расписали смо на дан рођења Лазе Костића. Конкурс 

је затворен 12.3. о.г.  Своје радове послало је више од сто аутора из Сомбора, других градова 

у Србији, Р. Хрватске и Р. Српске. 

Стручни жири у саставу Професор, емеритус, Тихомир Петровић, Педагошки факултет у 

Сомбору Универзитета у Новом Саду, Проф. др Сунчица Денић, Педагошки факултет у 

Врању, Универзитета у Нишу, Проф. др Александар Јерков, Филолошки факултет у Београду, 

извршили су селекцију радова од којих ће радови од 61 аутора,  бити објављени у зборнику 

„АЛМАНАХ ЉУБАВИ“. 

Свечаност проглашења победника и похваљених песама планира се за суботу 28.5.2022. 

године у 12 сати у просторијама читаонице. За прву награду поред Златне  плакете одређена  

је и  новчана награда од 20.000,00 рсд. 

 

 

5. ВРАЋАЊЕ  УГЛЕДА  ЧИТАОНИЦЕ  И  ЊЕНО  ПОТВРЂИВАЊЕ  КАО  ЈЕДНЕ  ОД  

НАЈСТАРИЈИХ  ИНСТИТУЦИЈА 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

На седници Скупштине која је одржана 23.5.2021. године дошао је до изражаја део проблема 

који прати рад читаоница дужи низ година. 

Дугогодишњи судски спорови, насртаји на читаоничку имовину, допринели су нарушавању 

односа међу читаоничким чланством а самим тим  и нарушавање угледа читаонице као 

институције. 

Изабрани УО био је свестан чињеница, спреман да их решава, а формулу успешног решавања 

видео у: 

-Ревизији чланства и 

-Организацији, честих, квалитетних и разноврсних програма 

 

Резултат ревизије чланства је одустајања од даљег чланства дела чланова који су вршили 

опструкцију читаоничког рада 

Можемо закључити да садашњи састав Скупштине одаје утисак озбиљне, одговорне и 

перспективне организације. 

Међу садашњим чланством 70% су мушкарци, 30% жене. По профилу образовања и 

професионалног определења у чланству је неколико доктора наука, лекара, професора, високо 

образованих различитих профила, радника, пензионера.  

По старосној доби, постепено се подмлађује чланство. 

 

Све што је рађено и  урађено у протеклом периоду, као и што се планира урадити у наредном 

периоду постепено враћа поверење и самопоуздање међу чланством читаонице. Све то има и 

шири друштвени значај, посебно за Српски народ, његово духовно и идентитетско јачање.  

Читаонички рад добро је испраћен преко локалних средстава информисања: Сомборских 

новна, Сомборске телевизије, К 54, Радио „Благовесник“, Радио „ Дунав“ из Апатина, 

Регионални „ ББ“ падио, ТВ Војводине, Вечерњих новости. 



Од посебног је значаја рад читаоничког сајта који се редовно ажурира и потхрањује важним 

информацијама. 

Све је то допринело да информације о читаоничком раду допру до већег броја грађана 

Сомбора, Војводине и делимично по целој Р Србији. 
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Представници локалне самоуправе редовно се одазивају позивима и присуствују 

читаоничким програмима. Представник Покрајинске владе присуствовао је једном од 

читаоничких програма, док се Министарство културе е-маил писмом и телефонским путем 

обратило читаоници и пожелело успешан рад. 

На конкурсима локална самоуправа подржала је Програм рада читаонице са 70 хиљада 

динара. Неможемо рећи да смо задовољни са овим износом. 

Покрајински секретаријат за културу и информисање.. подржао је Пројекат КЊИЖЕВНЕ 

НАГРАДЕ са 100 хиљада динара, а Министарство културе са 150 хиљада динара.  

Пројекат „ Најлепша љубавна песма“ оцењен је добрим али због сличних пројеката других 

удружења није финансијски подржан. 

 

Можемо закључити да читаоница свој углед у широј друштвеној заједници полако враћа и да 

потврђује пажњу једне од најстаријих институција 

 

6. САРАДЊА СА ДРУГИМ УДРУЖЕЊИМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ПОЈЕДИНЦИМА 

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Традиционално добра  сарадња  Српске читаонице са СПЦ општином и свештенством , 

настављена је и у протеклом извештајном периоду, као и сарадња са ЗУС „КОРИЈЕНИ“. 

 

Унапредили смо сарадњу са Војском Србије, Првим центром за обуку у Сомбору. Подсећам 

да су Црква и Војска институције у које наш народ има највеће поверење. 

 

Заједно са ЗУС „ КОРИЈЕНИ“ приликом доношења срамног „ИНЦКОВОГ ЗАКОНА“ у БиХ 

а на штету Српском народу прикупили смо потписе и послали надлежном Министарству Р. 

Српске. 

Одазвали смо се позиву СУБНОРа, да присуствујемо обележавању годишњице Батинске 

битке и положили венац. 

 

Сарадњу са  УГ  КОЛО СРПСКИХ СЕСТАРА треба у наредном периоду покушати 

унапредити у границама обостраног интереса и потреба. 

 

Учињени су први кораци сарадње са институцијама које носе име Лазе Костића. Потрудили 

смо се да будемо добри домаћини БАЛЕТСКОЈ ГРУПИ из Београда која је била извођач 

програма у Сомбору у организацији КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА „Лаза Костић“. 

Ученици ОШ „Лаза Костић“ из Гакова учествовали су на радионицама сликања поводом 

програма обележавања сећања на Саву Стојкова, као и ученици ОШ „ Никола Тесла „ из 

Кљајићева и ПУ „Вера Гуцоња“ из Сомбора. 

 

Међусобним посетама на програмима успостављамо прве кораке сарадње са Сомборском 

Гимназијом „ Вељко Петровић“. 

 

Прихватили смо предлог и иницијативу  Друштва за борбу против шећерне болести Града 

Сомбора за сарадњу које је у просторијама читаонице неколико пута организовало мерење 

шећера у крви, својим члановима, члановима и пријатељима читаонице. 

 



УГ „ БУЊЕВАЧКО КОЛО“ поводом свог стогодишњег рада доделило је читаоници 

ЗАХВАЛНИЦУ за дугогодишњу сарадњу, на чему им се овим путем захваљујемо. 

 

Писмено смо се захвалили СЦ „СОКО“ који је за одржавање редовне изборне Скупштине у 

складу прописаних услова КОВИД-19, припремио своје просторије, а како знате Скупштина 

је одржана у Кристалној сали бившег Хотела „ СЛОБОДА“. 
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Православни музички састав „БЕДЕМ“ из Сомбора 6.9.2021. године организовао је концерт 

ДУХОВНЕ музике у просторијама читаонице. 

 

Влада Ђурковић заједно са „ЧАУШИМА“ и Војвођанским народним оркестром „ГАЈДЕ“ из 

Бачке Паланке  одржао је концерт у просторијама читаонице. Овај програм ваљало би 

поновити, зато што извођачи имају добар капацитет и могу припремити квалитетан програм, 

међутим због лоше припреме посећеност публике је била мала. 

 

Апотекарска установа „ ЗЛАТНИ ЛАВ“ у просторијама читаонице организовала је у 

просторијама читаонице, вишедневна,  стручна предавања за своје запослене ( платили су 

коришћење просторија). Више стотина људи из различитих крајева могло је видети изложбу 

фотографија „Русија најлепша земља Света“. 

 

Судије из Војводине у просторијама читаонице организовали су стручна предавања за своје 

запослене. У том периоду била је постављена изложба слика „ЛЕПОТЕ СРБИЈЕ“ која је била 

доступна учесницима ових предавања. 

 

Можда из овога можемо извући закључке за усмеравање  појединих читаоничких активности 

у наредном периоду. 

 

Дом ученика и доста појединаца чланова читаонице у различитим периодима помогло је 

одржавање одређених програма, односно послужења и зато им се овом приликом захваљујем, 

као и свим члановима и пријатељима читаонице који су се без хонорара ангажовали и 

допринели при реализацији читаоничких програма, а повремено и ангажовањем  властитим 

новчаним средствима. 

 

УО Српске читаонице „Лаза Костић“ Сомбор на 5-ој редовној седници у 2022. години, која је 

одржана 2.5.2022. године, размотрио је овај извештај и предлаже Скупштини да га усвоји. 

 

У Сомбору, 2.5.2022.године                                               Председник УО 

                                                                                         Борислав  Аврамовић 

 

 


