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1 ОПШТИ ПОДАЦИ О УСТАНОВИ 

Библиотека града Београда1

У ОЈ Библиотека града Београда, делатност се обавља унутар два сектора – Сектор за библиотечку 
делатност и Сектор за финансијско пословање, правне, техничке и опште послове, у оквиру којих 
су формирана одељења.

 је градска библиотека, по типу и функцијама јавна и матична, 
највећа позајмна библиотека у Србији. Основана је 1931. године, а 1994. добија статус матичне 
библиотеке за подручје града Београда. Библиотека своју делатност обавља у оквиру две 
организационе јединице (ОЈ): Oрганизациона јединица Библиотека града Београда и 
Oрганизациона јединица Библиотеке на територији градских општина. 

2 У Сектору за библиотечку делатност налазе се: Одељење за набавку и 
обраду библиотечке грађе; Одељење за унапређење библиотечке  делатности; Одељење за 
развој дигиталне библиотеке и информатичку подршку; Одељење за рад са корисницима; 
Одељење за културне програме; Одељење посебних фондова. Сектор за финансијско пословање, 
правне, техничке и опште послове чине: Одељење за рачуноводствене послове; Одељење за 
правне послове; Одељење за техничке послове; Одељење за опште послове. 

ОЈ Библиотеке на територији градских општина чини седам одељења са мрежом библиотека које 
се налазе на територији четрнаест градских општина (детаљан приказ дат је у Табели 1).  

 
ОЈ Библиотека града Београда – Сектор за 
библиотечку делатност 

ОЈ Библиотеке на територији градских општина 

Одељење за набавку и обраду библиотечке 
грађе 

Библиотека „Ђорђе Јовановић” (Стари град) и 
Библиотека „Петар Кочић“ (Врачар) 

Одељење за унапређење библиотечке делатности 
Одељење за развој дигиталне библиотеке и 
информатичку подршку Библиотека „Доситеј Обрадовић” (Вождовац) и 

Библиотека „Исидора Секулић” (Савски венац) 
Одељење за рад са корисницима 
Одељење за културне програме Библиотека „Свети Сава” (Земуни Сурчин) 
Одељење посебних фондова Библиотека „Милован Видаковић” (Сопот) и 

Библиотека „Деспот Стефан Лазаревић” 
(Младеновац) 

ОЈ Библиотека града Београда – Сектор за 
финансијско пословање, правне, техничке и 
опште послове 

Библиотека „Вук Караџић” (Звездара) и 
Библиотека „Илија Гарашанин” (Гроцка) 

Одељење за рачуноводствене послове Библиотека „Вук Караџић” (Нови Београд) 
Одељење за правне послове Библиотека „Миодраг Булатовић” (Раковица), 

Библиотека „Јован Дучић” (Барајево) и 

Библиотека „Лаза Костић” (Чукарица)
 

Одељење за техничке послове 
Одељење за опште послове 

Табела 1: Приказ организационе структуре мреже Библиотеке града Београда 

                                                           
1 У даљем тексту користиће се и скраћени називи БГБ, односно Библиотека. 
2 Правилник о организацији и систематизацији послова у Библиотеци града Београда, чланови 10-11 (3421/24.07.2014). 
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2 НАЈЗНАЧАЈНИЈИ РЕЗУЛТАТИ У 2017.   

 Премашен планирани број уписаних чланова 
 

У Библиотеку је у 2017. години уписано укупно 150.574 чланова, чиме је премашен план (146.000 
чланова) као и прошлогодишњи број уписаних чланова (147.407 чланова).  

 Број набављених јединица библиотечко-информационе грађе 
 

Библиотека града Београда је током 2017. године набавила 77.733 јединица грађе – 70.499 
примерака монографских публикација и 7.225 серијских публикација. Највише јединица 
библиотечко-информационе грађе набављено је средствима оснивача, Града Београда (37.010), а 
потом у оквиру Републичког откупа (20.899). 

 Број издатих јединица библиотечко-информационе грађе 
 

У 2017. години издато је укупно 1.880.660 књига и друге библиотечко-информационе грађе, што је 
за око 17.000 више него протекле године, 12,48  јединица по члану. Остварен је обрт фонда од 
1,31 што је далеко изнад републичког просека.  

 Велики број културних програма 
 

У мрежи Библиотеке града Београда одржано је укупно 3.126 програма (око 300 више него 
прошле године), уз присуство 253.219 посетилаца (око 50.000 више него прошле године). 

 Дигитална библиотека 
 

Током 2017. године, Дигитална Библиотека имала је 239.474 посета (прошле године 173.437 
посета), што је у просеку 665 посета дневно.   

 Израђена је андроид апликација Библиотеке града Београда  

  Отворена нова библиотека у насељу „Степа Степановић“  
  

На територији општине Вождовац, у насељу „Степа Степановић“ отворена је нова библиотека – 
„Милорад Панић Суреп“, која функционише као огранак вождовачке општинске библиотеке 
„Доситеј Oбрадовић”. Простор за нову библиотеку обезбедио је Град Београд. Библиотечки 
простор је модерно опремљен новим намештајем, интернет читаоницом и фондом од око 13.000 
књига намењених деци и одраслима. На овај начин, ово београдско насеље добило је своје 
културно средиште. 

 Формиран фонд руске литературе „Сергеј Михалков“ 
 

У оквиру сарадње Библиотеке града Београда и Руског фонда „Култура“ отворена је библиотека 
руске литературе „Сергеј Михалков“, у циљу развијања српско-руских културних, уметничких и 
научних веза. Фонд ове библиотеке садржи око 2.000 књига и мултимедијалне грађе и 
функционише као посебан фонд у оквиру огранка „Владан Десница“ на Новом Београду.  

 Реализовани бројни пројекти 
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На конкурсима Министарства културе и информисања, Библиотека је успешно аплицирала са чак 
шест пројеката: 1) ДИЈАЛОЗИ – Презентација српске књижевности, преводилаштва, издаваштва и 
културе на међународним сајмовима књига у Лајпцигу, Пекингу, Москви и Франкфурту; 2) Шта да 
читам – библиотечки сервис за препоруке књига за читање; 3) Физичка заштита, конзервација и 
рестаурација старе библиотечке грађе; 4) Унапређење инфраструктуре Дигиталне БГБ увођењем 
дигитализације публикација великог формата; 5) БИСИС 5 (Библиотека је партнер на пројекту); 6) 
Библионет 2017 (Библиотека партнер на пројекту). 

 Организован програмски наступ Србије на четири велика међународна сајма књига  
 

Под покровитељством Министарства културе, Библиотека је осмислила и реализовала програмски 
наступ Србије на сајмовима књига у Лајпцигу, Пекингу, Москви и Франкфурту. Сва четири сајамска 
наступа оцењена су највишим оценама од стране организатора сајмова, српских амбасадора и 
конзула, стручне јавности, учесника у програмима, медија, српске дијаспоре и остале сајамске 
публике. Поред бројних медијских прилога, потврда успешних наступа јесу и две награде 
добијене на сајмовима у Пекингу (Exhibitor Breakthrough Award) и Москви (Награда за успешан 
сајамски наступ). 

 Организован најзначајнији стручни скуп у земљи – Библионет 2017 
 

Библиотека града Београда је била организатор и домаћин најзначајнијег домаћег библиотечког 
скупа Библионет 2017. Тема скупа била је „Информационо-комуникационе технологије и 
иновативни сервиси у библиотекама“. На тродневном скупу представљена су искуства и добрe 
праксe неких од најбољих светских, регионалних и српских библиотека 
(www.biblionet2017.wordpress.com). 

 Израђен први српски портал за препоруке књига за читање „Шта да читам“ 
 

Библиотека града Београда креирала је јединствен портал за препоруке за читање књига које су 
објављене на српском језику. У раду портала учествују 34 јавне библиотеке из Србије и око 60 
библиотекара (www.stadacitam.rs). Израду портала подржало је Министарство културе. 

 Потписани споразуми о сарадњи са библиотекама из Пекинга и Копра 
 

Библиотека је у оквиру манифестације„Дани Пекинга у Београду“ потписала споразум о сарадњи 
са Централном библиотеком Кине, највећом јавном библиотеком у Кини, са седиштем у Пекингу. 
Библиотека је на поклон добила 200 репрезентативних књига о кинеској култури, уметности и 
цивилизацији, чиме је омогућено стварање посебног фонда у оквиру Библиотеке. Библиотека је 
потписала и споразум о сарадњи са Централном библиотеком из Копра (Словенија), и 
реализоване су прве активности. 

 Објављен зборник „Андрић, Београд, прича” и организован „Дан Иве Андрића“ у БГБ 
 

У оквиру издавачке делатности, Библиотека је поводом 125. година од Андрићевог рођења у 
својој библиотеци Врхови објавила зборник „Андрић, Београд, прича”. Уредник зборника је проф. 
др Михајло Пантић. Аутори текстова су наши реномирани књижевници. У сарадњи са Задужбином 
Иве Андрића организован је „Дан Иве Андрића“, са више програма посвећених српском 
нобеловцу. 

https://biblionet2017.wordpress.com/�
http://www.stadacitam.rs/�
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 Додељена јубиларна 50. награда „Ђорђе Јовановић” 
 

Јубиларна 50. награда „Ђорђе Јовановић“ додељена је Милосаву Тешићу за књигу Певање и мера 
у издању Службеног гласника, 2016. Поводом јубилеја, урађен је и промотивни филм. 

 Додељена награда „Проф. др Катарина Амброзић“ за 2017. 
 

У 2017. години, награда „Проф. др Катарина Амброзић“ додељена је Софији Миленковић, 
студенткињи мастер студија Одељења за историју уметности Филозофског факултета у Београду. 

 Остали  важнији програми и пројекти 
 

Пројекат „Негујмо српски језик”, који се бави неговањем и заштитом српског језика и писма. 
Организоване су промотивне активности у Нишу, Шапцу, Крушевцу, Ужицу, Кладову, Краљеву...; 

Акција „Сви смо у Библиотеци!”. Познате личности радиле су као библиотекари: Владан 
Вукосављевић, Ивана Димић, Владислав Бајац, Вуле Журић, Јасминка Петровић, Инспектор Блажа, 
Кики Лесендрић, Ана Станић, Буле Гонцић, Дејан Луткић, Тихомир Станић и други;  

Пројекат „Читам, па шта“. Промовисање читања и развијање критичко-уметничког односа према 
књизи код деце и младих;  

Међународни 11. Београдски фестивал поезије и књиге „Тргни се, ПОЕЗИЈА!”. Одржано је преко 
25 програма, уз учешће од преко 60 домаћих и иностраних песника, критичара и преводилаца;  

Манифестација РеКреирање Тесле – Праксе које стварају генија; 

Изложба „Петар Пеца Поповић: Заустављеност – Рок меморабилије”; 

Две изложбе на Калемегданској тврђави израђене у сарадњи Библиотеке града Београда са ЈП 
Београдска тврђава и Музејом града Београда: „Кључеви белог града. Београд 1867. године“ 
(поводом „Дана Београда“) и „Београд царског генерала и славног инжењера барона Доксата де 
Мореза“; 

Изложба: „Мени није дано... (Лепота тужног песника)” поводом 100 година од смрти Владислава 
Петковића Диса. Изложбу је отворио Владан Вукосављевић, министар културе и информисања. 
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3 ОПШТИ ПРЕГЛЕД РАДА    

3.1  Чланови  

3.1.1 Број уписаних чланова 

У Библиотеку града Београда, у 2017. години, уписано је 150.574 чланова, што је за 4.474, односно 
3.06% више од броја планираног у Програму рада за 2017. годину. Евидентирано је укупно 
1.009.074  корисника основних библиотечких услуга (коришћење фонда, интернета, референских 
и комерцијалних услуга), што значи да је у просеку сваки члан током 2017. године, 6,7 пута 
користио основне услуге БГБ-а.3 Издато је 1.880.660 јединица библиотечко-информационе грађе 
(књижне и некњижне грађе) што чини 12,48 јединица по уписаном члану.  

БИБЛИОТЕКА  
(општина) 

Број чланова 
Број корисника 
основних услуга 

Број издатих 
јединица грађе 

БГБ 43.026 283.718                        494.667              
Барајево 3.512 18.080 34.840 
Вождовац 5.429 63.707 123.311 
Врачар 9.539 45.072 92.637 
Гроцка 7.790 74.338 113.494 
Звездара 13.508 93.791 131.159 
Земун и Сурчин 15.256 90.836 183.672 
Младеновац 5.436 29.729 79.992 
Нови Београд 16.590 94.220 198.713 
Раковица 6.543 36.925 75.377 
Савски венац 4.896 35.812 65.689 
Сопот 4.510 21.236 50.421 
Стари град 6.023 39.246 85.067 
Чукарица 8.516 82.364 151.621 
 
УКУПНО 

 
150.574 

 
 1.009.074 

 
1.880.660 

Табела 2: Општи преглед броја чланова, корисника и издатих јединица библиотечке грађе 
у  2017.години   

Посматрано према одељењима, највећи број чланова уписан је у Централној згради Библиотеке, у 
Одељењу за рад са корисницима – 43.026. Следи Одељење библиотека „Вук Караџић“ Нови 
Београд – 16.590 и Одељење библиотека „Свети Сава" Земун и Сурчин – 15.256. 

Посматрано у односу на остварење плана, план је процентуално највише остварен у Одељењу 
библиотеци „Исидора Секулић“ Савски венац – 122.40%, у Централној библиотеци, Одељењу за 
рад са корисницима – 111.95%,  а потом у Одељењу библиотеци „Вук Караџић" Нови Београд  – 
110.60%. 

 

                                                           
3 У овај број нису урачунати посетиоци културно-образовних програма и корисници онлајн услуга. 
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Одељење библиотека 
Број чланова 

Остварено  
2017. План 2017. 

„Јован Дучић" Барајево 3.512 3.500 100.34% 
„Доситеј Обрадовић" Вождовац 5.429 5.000 108.58% 
„Петар Кочић" Врачар 9.539 9.500 100.41% 
„Илија Гарашанин" Гроцка 7.790 7.500 103.87% 
„Вук Караџић" Звездара 13.508 12.500 108.06% 
„Свети Сава" Земун и Сурчин 15.256 14.600 104.49% 
„Деспот С. Лазаревић" Младеновац 5.436 6.500 83.63% 
„Вук Караџић" Нови Београд 16.590 15.000 110.60% 
„Миодраг Булатовић" Раковица 6.543 6.500 100.66% 
„Исидора Секулић" Савски венац 4.896 4.000 122.40% 
„Милован Видаковић" Сопот 4.510 4.500 100.22% 
„Ђорђе Јовановић" Стари Град 6.023 6.000 100.38% 
„Лаза Костић" Чукарица 8.516 8.500 100.19% 

БГБ одељења  
  Амерички кутак 15.242 16.000 95.26% 

Одељење за рад са корисницима 22.389 20.000 111.95% 
Дечје одељење 5.256 6.500 80.86% 
Периодика и Завичајно одељење 139 - - 
Укупно БГБ 43.026 42.500 101.24% 

УКУПНО 150.574 146.100 103.06% 

Табела 3: Број уписаних чланова у 2017. години у односу на Програм рада за 2017. годину 

Посматрано хронолошки у периоду од 10 година (2008-2017), закључујемо да је број чланова од 
2010. године константно изнад 140.000. Број уписаних чланова је у последњих пет година редовно 
већи од предвиђеног плана. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

99.700 99.700 130.570 140.000 142.000 145.000 141.000 145.000 145.000 146.100 
92.642 123.274 143.765 160.463 165.079 147.060 142.983 151.427 147.447 150.574 

Табела 4: Број уписаних у односу на планирани број чланова, у периоду 2008-2017. 

 

 
Графикон 1: Преглед уписаних чланова у периоду 2008-2016. 
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3.1.2  Структура уписаних чланова 

Уписани чланови у Библиотеку града Београда у односу на занимање и узраст разврстани су у 
следеће категорије: деца предшколског узраста, ученици основне школе, ученици средње школе, 
студенти, запослени, пензионери (у оквиру којих разликујемо пензионере који плаћају чланарину 
и пензионере старије од 65 година, који се учлањују бесплатно – категорија 65+) и остали 
(незапослени, земљорадници, домаћице и сл.).  

Табела и графикон испод, показују да је у Библиотеку највише уписано предшколаца – 44.412, 
односно 29.05% свих уписаних. За њима следе ученици основних школа – 28.558 (18.97%) и 
пензионери – 25.241 (16.76%). Најмање је уписаних ученика средњих школа – 7.014 (4.66%). 

БИБЛИОТЕКА   
(општина) 

Предшкол- 
ски узраст 

Ученици 
ОШ 

Ученици 
СШ 

Студенти Запослени 
Пензионери 

Остали Плаћена 
чланарина 

65+ 

БГБ 4.373 2.371 2.907 8.456 6.784 1.425 15.142 1.568 
Барајево 1.003 1.218 70 43 483 31 315 349 
Вождовац 1.938 1.912 194 140 645 103 362 135 
Врачар 2.481 2.328 369 334 1.927 125 441 1.534 
Гроцка 4.397 1.141 528 347 885 390 30 72 
Звездара 6.456 2.942 720 366 1.402 101 711 810 
Земун и 
Сурчин 4.685 5.305 611 405 2.116 312 819 1.003 
Младеновац 1.114 1.641 166 430 1.225 20 362 478 
Нови Београд 6.783 3.096 328 123 1.527 198 893 3.642 
Раковица 1.969 1.220 202 239 850 301 1.219 543 
Савски венац 3.478 651 52 38 336 39 170 132 
Сопот 1.311 560 223 111 1.060 11 89 1.145 
Стари град 2.307 720 252 67 1.027 35 779 836 
Чукарица 2.117 3.453 392 373 954 246 572 409 

УКУПНО 44.412 28.558 7.014 11.472 21.221 
3.337 21.904 

12.656 
25.241 

Табела 5: Број уписаних чланова Библиотеке према занимању, односно узрасту 

 

 



15 

  

 Графикон 2: Чланови Библиотеке према занимању, односно узрасту,  
процентуални однос 

Посматрано према полу, већи број чланова Библиотеке чине жене, којих је укупно 84.585 (56.18%), 
док је мушкараца  65.989 (43.82%).  

 

  

Графикон 3: Чланови Библиотеке према полу 

 

3.2 Коришћење услуга и библиотечко-информационе грађе 

3.2.1  Коришћење услуга 

У 2017. години, било је укупно  1.278.492 корисника различитих услуга Библиотеке које су пружене 
у њеним објектима у читавој мрежи.4

                                                           
4 У овај број нису урачунати корисници Дигиталне Библиотеке града Београда. 

 Од тога је тзв. основне услуге – фонд, интернет и 
референсне услуге  користило 1.009.074  особа, културно-образовне програме посетило је 253.219 
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особа. Посматрано по појединачним услугама, највише је корисника фонда, укупно 703.305, а 
најмање корисника комерцијалних услуга 1.605.  

Фонд су највише користили запослени, интернет и референсне услуге студенти и запослени. 

Табела 6: Број корисника услуга Библиотеке града Београда у 2017. год. 

 

Графикон 4: Однос коришћења основних врста услуга у Библотеци 

 

58%23%
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Бр. корисника 
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Бр. корисника 
комерцијалних услуга

БИБЛИОТЕКА   
(општина) 

Број 
корисника 

фонда 

Бр. 
корисника 
интернет 

читаоница 

Бр. корисника 
референсних 

услуга 

Бр. 
корисника 

комерц. 
услуга 

УКУПНО 
корисници 
основних 

услуга 

УКУПНО са 
посетиоцима 

програма 

УКУПНО са 
посетиоцима 
програма и 

осталим 
посетиоцима  

БГБ 138.456 20.594 123.063 1.605 283.718 344.163 347.123 

Барајево 14.062 0 4.018 0 18.080 24.364 24.364 

Вождовац 42.890 842 19.975 0 63.707 81.493 81.493 

Врачар 35.835 1.748 7.489 0 45.072 49.524 51.213 

Гроцка 65.274 2.247 6.817 0 74.338 85.218 87.363 

Звездара 64.043 2.048 27.700 0 93.791 119.194 124.991 

Земун и Сурчин 77.073 63 13.700 0 90.836 118.989 118.989 

Младеновац 25.562 0 4.167 0 29.729 35.743 36.971 

Нови Београд 70.786 0 23.434 0 94.220 146.466 146.466 

Раковица 28.192 0 8.733 0 36.925 43.200 43.200 

Савски венац 25.685 1.018 9.109 0 35.812 46.910 46.910 

Сопот 19.451 0 1.785 0 21.236 24.409 25.857 

Стари град 29.657 3.140 6.449 0 39.246 45.967 46.899 

Чукарица 66.339 545 15.480 0 82.364 96.653 96.653 

УКУПНО 703.305 32.245 271.919 1.605 1.009.074 1.262.293 1.278.492 
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3.2.2 Коришћење библиотечко-информационе грађе 

Као што  табела испод показује, у 2017. години у Библиотеци је издато укупно 1.880.660 јединица 
библиотечко-информационе грађе, и то 1.860.957  јединице књижне и 19.703 јединица некњижне 
грађе. У оквиру књижне грађе, највише су се изнајмљивале књиге из стране и домаће 
књижевности, затим дечје публикације, а најмање публикације из области примењених наука, 
природних наука и теологије, што је у потпуности у складу са профилом Библиотеке града 
Београда, која је јавна позајмна библиотека општег типа. У оквиру књижне грађе, највише су се 
изнајмљивале књиге из стране и домаће књижевности, затим дечје публикације, а најмање 
публикације из области примењених наука, природних наука и теологије, што је у потпуности у 
складу са профилом Библиотеке града Београда, која је јавна позајмна библиотека општег типа. 
При циркулацији некњижне грађе више је позајмљивана електронска некњижна грађа (CD, DVD...) 
у односу на осталу некњижну грађу (фотографије, мапе...).  

Обрт фонда5 Библиотеке града Београда у  2017. години износио 1,31. Према подацима матичне 
службе Народне библиотеке Србије6, обрт фонда у јавним библиотекама Србије кретао се у 
претходним годинама између 0,56 и 0,65 што показује да је Библиотека града Београда по обрту 
фонда далеко изнад републичког просека.  

БИБЛИОТЕКА   (општина) 
Издавање 

књижне грађе 

Издавање 
некњижне 

грађе 
Укупно 

БГБ 481.201 13.466 494.667 
Барајево 34.768 72 34.840 
Вождовац 123.262 49 123.311 
Врачар 91.873 764               92.637 
Гроцка 113.494 0 113.494 
Звездара 130.529 630 131.159 
Земун и Сурчин 183.646 26 183.672 
Младеновац 78.240 1.752 79.992 
Нови Београд 198.693 20 198.713 
Раковица 75.240 137 75.377 
Савски венац 65.481 208 65.689 
Сопот 48.822 1.599 50.421 
Стари град 84.349 718 85.067 
Чукарица 151.359 262 151.621 

УКУПНО 1.860.957 19.703 1.880.660 

Табела 7: Коришћење фонда у 2017. години 

 

 

                                                           
5 Податак о обрту фонда један је од најмеродавнијих у библиотечкој статистици. Број који означава обрт фонда добија 
се дељењем броја позајмљених публикација са бројем публикација у фонду Библиотеке, чиме се добија податак о томе 
колико је пута фонд био активан по једној библиотечкој јединици.  
6 Преузето са https://www.nb.rs/view_file.php?file_id=4094   
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3.3  Фонд  

3.3.1  Набавка библиотечко-информационе грађе 

Према подацима групног инвентара по начину набавке, Библиотека града Београда је у 2017. 
години за мрежу одељења Библиотеке града Београда набавила 77.733 јединице грађе.  

Редни бр Набавка Број примерака 

1. Куповина (средства оснивача и сопствена средства) 37.010 

2. Републички откуп 20.899 

3. Локални обавезни примерак 2.287 

4. 
Поклони (маркетинг, поклон издавача, замена, размена, 
издања БГБ) 

10.303 

5а. 
Серијске публикације 

новине 6.997 

5б. часописи 228 

6. Некњижна грађа  9 

УКУПНО 77.733 
Табела 8: Набавка у 2017. години 

3.4 Културно-образовна делатност  

У 2017. години у мрежи БГБ одржано је укупно 3.126 културно-образовних програма –  1.534 
програма за одрасле, а 1.591 за децу и младе, уз присуство  253.219 посетилаца. Овим је годишњи 
план премашен за 25%. Такође, број посетилаца је значајно повећан у односу на прошлу годину 
када их је било 221.461. 

У Библиотеци су се реализовали најразличитији типови програма: књижевни сусрети, предавања, 
трибине, представљања књига, изложбе, музички програми, радионице, курсеви, семинари... По 
броју и разноврсности програма, Библиотека убедљиво предњачи међу градским установама 
културе.  

Библиотека (општина) 
Број 

програма 

Број 
програма 

за одрасле 

Број 
програма за 
децу/младе 

Број 
посетилаца 

БГБ - Амерички кутак  503 278 225 16.066 
БГБ – Дечје одељење 108 0 108 2.120 
БГБ – Одељење за културне 
програме  

165 165 0 25.310 

БГБ – Одељење за рад са 
корисницима 

53 53 0 7.985 

БГБ – Периодика и Завичајно 
одељење 

25 25 0 8.964 

БГБ укупно 854 521                 333 60.435 
Барајево      95 19 76 6.284 

Вождовац 89 48 41 17.786 
Врачар  129 58 71 4.452 
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Гроцка 155 60 95 10.880 
Звездара 421 210 211 25.403 

Земун и Сурчин 310 177 133 28.153 
Младеновац 170 22 148 6.014 
Нови Београд 311 178 133 52.246 

Раковица 67 25 42 6.275 
Савски венац 68 32 36 11.098 
Сопот 90 5 85 3.173 
Стари град   222 127 95 6.721 

Чукарица 145 53 92 14.289 

УКУПНО 3.126 1.535 1.591 253.219 

Табела 9: Број програма и посетилаца у 2017. години 

Важан сегмент културне делатности Библиотеке и у 2017. години била су гостовања њених 
изложби у Србији и региону:  

 Изложба „Данило Киш“ гостовала је у библиотеци у Неготину; 

 Изложба „Ведрине и сете Бранка Ћопића“ гостовала је у библиотекама у Копру и Мурској 
Соботи, Словенија; 

 Гостовање изложбе о Бори Станковићу у Културном центру у Кладову; 

 Изложба о Десанки Максимовић „Памтићу све” у Културном центру у Сопоту; 

 Изложба о Душку Радовићу "Био једном један лаф" у Галерији Милића од Мачве, Крушевац 
(март); у Народној библиотеци "Стефан Првовенчани", Краљево (јул); у Културном центру 
Рудник (новембар). 

3.5 Пројектна делатност 

Библиотека је у 2017. години реализовала велики број посебних активности већег обима и 
значаја, подржаних од стране Министарства културе и информисања Републике Србије и/или 
Секретеријата за културу града Београда, односно имплементираних кроз сарадњу са 
партнерским организацијама и институцијама. Посебно се издвајају следећи пројекти:  

 ДИЈАЛОЗИ – Презентација српске књижевности, преводилаштва, издаваштва и културе на 
међународним сајмовима књига у Лајпцигу, Пекингу, Москви и Франкфурту 

Библиотека града Београда је на јавном конкурсу Министарства културе и информисања 
Републике Србије одабрана да организује програмски наступ Србије на четири велика 
међународна сајма књига – у Лајпцигу, Пекингу, Москви и Франкфурту. БГБ је са успехом 
организовала ове наступе. Сва четири сајамска наступа оцењена су највишим оценама од стране 
организатора сајмова, српских амбасадора и конзула, стручне јавности, учесника у програмима, 
медија, српске дијаспоре и остале сајамске публике. За овогодишњи наступ на Међународном 
сајму књига у Пекингу, Србија је добила Награду за излагачки пробој (Exhibitor Breakthrough 
Award). За наступ на Међународном сајму књига у Москви, Србија је добила посебну Награду за 
успешан сајамски наступ. 
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 Унапређење инфраструктуре Дигиталне Библиотеке града Београда увођењем 
дигитализације публикација великог формата  

Кроз пројекат „Унапређење инфраструктуре Дигиталне БГБ увођењем дигитализације публикација 
великог формата” набављен је скенер Bookeye 4 V2 Kiosk немачке компаније Image Access, чиме је 
омогућено квалитетно скенирање и дигитализација грађе А2+ формата. У оквиру пројекта, 
дигитализовано је и постављено на Дигиталну БГБ првих 5 годишта (1926-1930) периодичне 
публикације „Недељне илустрације“. Укупно je скенирано, обрађено и на сајт постављено 3.356 
страна. Пројекат је подржало Министарство културе и информисања. 

 ШТА ДА ЧИТАМ – Први српски библиотечки сервис за препоруке књига за читање 

У оквиру пројекта, израђен је онлајн сервис Шта да читам – портал за препоруке за читање 
књига које су објављене на српском језику (www.stadacitam.rs). Препоруке за портал пишу 
првенствено стручни библиотекари, а у мањој мери и млади књижевни критичари, познати писци 
и други интелектуалаци. Портал има национални значај јер у њему учествује 34 партнерских 
библиотека и око 60 библиотекара из целе Србије. Пројекат је подржало Министарство културе и 
информисања. 

 Физичка заштита, конзервација и рестаурација старе библиотечке грађе 

У оквиру пројекта „Физичка заштита, конзервација и рестаурација старе и ретке библиотечке 
грађе (XVIII–XIX век) – културних добара од изузетног значаја Библиотеке града Београда“ 
заштићено је петнаест публикација штампаних између 1765. и 1835. године, које су стручњаци БГБ 
издвојили као најугроженије. Такође, набављена је и опрема за заштиту и излагање грађе. У 
завршној фази пројекта, организована је изложба и израђен репрезентативни каталог. Пројекат је 
подржало Министарство културе и информисања. 

 Развој и инсталација библиотечког информационог система БИСИС у облаку 

Циљ пројекта је развој нове верзије библиотечког информационог система БИСИС која подржава 
рад у рачунарском облаку. На тај начин, све библиотеке у пројекту са свим својим огранцима 
имаће приступ јединственој, ажурној и најновијој верзији информационог система БИСИС, а 
размена података између њих биће знатно олакшана захваљујући новој техничкој 
инфраструктури. Одржавање система ће бити знатно поједностављено, а поузданост повећана. 
Пројекат је реализован кроз партнерство Градске библиотеке у Новом Саду (носилац пројекта), 
БГБ и Библиотеке шабачке. Пројекат је подржало Министарство културе и информисања. 

 Библионет 2017  

БГБ је била организатор и домаћин најзначајнијег домаћег библиотечког скупа Библионет 2017. 
Тема скупа била је „Информационо-комуникационе технологије и иновативни сервиси у 
библиотекама“. На тродневном скупу, представљена су искуства и добрe праксe неких од 
најбољих светских, регионалних и српских библиотека (www.biblionet2017.wordpress.com). У 
оквиру пројекта, штампан је и зборник радова са скупа. Пројекат је реализован  у сарадњи са 
Заједницом матичних библиотека Србије, а уз подршку Министарства културе и информисања. 

 Пројекат „Негујмо српски језик” 

http://www.stadacitam.rs/�
https://biblionet2017.wordpress.com/�
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Пројекат „Негујмо српски језик”, који се бави неговањем и заштитом српског језика, писма, опште 
језичке културе и писмености, са градског је прешао на републички ниво. Покровитељи пројекта 
су Министарство културе и информисања и Министарство просвете, науке и технолошког развоја. 
Библиотека је један од пројектних партнера, и њени представници учествовали су на отварању 
изложбе едукативних постера и фотографија, реализовали серију радионица за децу у више 
градова у Србији: Нишу, Шапцу, Крушевцу, Ужицу, Кладову, Краљеву и на сајму књига у Београду. 

 11. Београдски фестивал поезије и књиге „Тргни се, ПОЕЗИЈА!” 

У партнерству са УГ Трећи Трг организован је међународни фестивал поезије, под слоганом „Изван 
сваког зла” (према стиховима В. П. Диса). Одржано је преко 25 програма, уз учешће од преко 60 
домаћих и иностраних песника, критичара и преводилаца; 

 Јавни радови 

Библиотека је успешно аплицирала на Конкурсу за спровођење јавних радова на којима се 
ангажују особе са инвалидитетом који је расписала Национална служба за запошљавање. Кроз 
овај конкурс радно су ангажоване две особе у трајању од 4 месеца, почевши од 15. маја 2017. 

 БГ пракса 
 

Библиотека је узела учешће у програму „БГ ПРАКСА“ који партнерски спроводе Универзитет у 
Београду (Центар за развој каријере и саветовање студената) и Град Београд. У оквиру овог 
програма, укупно 5 студената је ангажовано на радној пракси у мрежи БГБ. 

3.6 Дигитална библиотека 

Настављен је континуирани процес дигитализовања грађе из фондова Библиотеке и похрањивања 
исте у Дигиталну Библиотеку града Београда, чија је колекција јавно доступна од августа 2012. 
године на веб страни dlibra.bgb.rs.

3.7  Рачунарска и техничка опрема  

  

У 2017. години, обрађено је 15 јединица грађе посвећене Београду обима од 4.722 странице: два 
годишта листа „Змај“ (1867. и 1868), пет годишта новина „Недељне илустрације“ (1926-1930), 
„Читалиште“ (1938.), „План зимовања пионира“ (1965.), „Четврт века спортског клуба Југославије 
(1913-1938)“ (1939), „Хотели и кафане 19.века у Београду“ (1988)... 

Укупан број прегледа од почетка постојања Дигиталне Библиотеке града Београда је 653.833. 
Током 2017. године, Дигитална БГБ имала је 239.474 посета (прошле године 173.437 посета), што 
је у просеку 665 посета дневно.   

Библиотека је у протеклој години додатно унапредила своју рачунарску инфраструктуру, 
куповином 10 десктоп и 9 лаптоп рачунара, 4 докинг система, 6 штампача и 30 ССД дискова. 
Купљено је и 30 Мicrosoft лиценци, као и софтвер Affinity Photo.  

Започет је пројекат изградње ефикасног информационог система Библиотеке града Београда, 
израдом трогодишње рaзвојне ИТК стратегије. Развијена је нова верзија система БИСИС. 

http://dlibra.bgb.rs/�
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Кроз пројекат „Унапређење инфраструктуре Дигиталне БГБ увођењем дигитализације публикација 
великог формата” набављен је скенер Bookeye 4 V2 Kiosk компаније Image Access, чиме је 
омогућено квалитетно скенирање грађе величине до А2+ формата. 

Постојећа рачунарска инфраструктура у читавој БГБ мрежи редовно је одржавана и сервисирана 
од стране Одељења за развој дигиталне библиотеке и информатичку подршку, чиме је омогућен 
несметани радни процес у установи. 

3.8 Реновирање и опремање простора 

Библиотека је током 2017. године спроводила редовне послове на одржавању инфраструктурне 
функционалности објеката у читавој БГБ мрежи. Поред ових, извршено је и неколико великих 
инфраструктурних радова: Централна библиотека „Вук Караџић“ Нови Београд, Централна 
библиотека „Илија Гарашанин“ Гроцка, Централна библиотека „Свети Сава“, Земун, Огранак 
„Горњи град“, Земун и Огранак „Блажа Шћепановић“ на Звездари. 

3.9 Сарадња  

Библиотека је током 2017. године партнерски сарађивала са различитим институцијама и 
организацијама: градским и републичким властима, библиотекама у Србији и иностранству, 
библиотечким удружењима, образовним институцијама, установама културе, издавачима, 
иностраним културним центрима и амбасадама са седиштем у Београду, медијским кућама, 
градским јавним предузећима, студентским асоцијацијама, невладиним организацијама, 
факултетима, научним институтима и другим. Наводимо најзначајнија партнерства:  

 Библиотека је у оквиру манифестације„Дани Пекинга у Београду“ потписала споразум о 
сарадњи са Централном библиотеком Кине, највећом јавном библиотеком у Кини, са 
седиштем у Пекингу. Библиотека је на поклон добила 200 репрезентативних књига о 
кинеској култури, уметности и цивилизацији; 

 Потписан је Споразум о сарадњи са Централном библиотеком „Сречко Вилхар“ Копар 
(Словенија) и реализована је прва активност: гостовање изложбе Библиотеке града 
Београда „Ведрине и сете Бранка Ћопића“ у библиотеци у Копру; 

 Сарадња са Амбасадом САД и Домом омладине Београд – рад Америчког кутка и 
бесплатни часови енглеског језика за децу слабијег материјалног статуса; 

 Сарадња са Руским фондом „Култура“ поводом отварања Библиотеке руске литературе 
„Сергеј Михалков“ у огранку „Владан Десница“; 

 Сарадња са Националном службом за запошљавање, Гете институтом и British Council. – 
часови енглеског и немачког језика за незапослене; 

 Сарадња са Амбасадом Канаде поводом „Дана канадске културе“; 

 ИМПАК (International IMPAC Dublin Literary Award), сарадња са Геопетиком у вези са 
номиновањем књига; 

 Културна сарадња са иностраним културним центрима и амбасадама у Београду – 
реализација више заједничким програма; 
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 Сарадња са предшколским установама на територији града Београда – упис предшколаца 
у Библиотеку и организовани програми за предшколце; 

 Сарадња са образовним установама и институтима са седиштем у Београду; 

 Сарадња са издавачким кућама на промовисању књиге и читања – заједничко 
организовање програма, промовисање књига у излозима Библиотеке и друго; 

 Сарадња са медијским кућама, посебно са редакцијама за културу; 

 У партнерству са  УГ Трећи Трг организован је међународни фестивал поезије; 

 Сарадња са Задужбином Иве Андрића на организовању „Дана Иве Андрића“ у БГБ; 

 Сарадња са Српским библиофилским друштвом – организовање изложби старих и ретких 
издања Владислава Петковића Диса и Иве Андрића; 

 Сарадња са Музејом града Београда и ЈП Београдска тврђава на продукцији две изложбе; 

 У сарадњи са Институтом за трансфузију крви, организовано је више акција добровољног 
давања крви; 

 Сарадња са Министарством културе и информисања, Сектретаријатом за културу града 
Београда и Филолошким факултетом у оквиру акције „Негујмо српски језик“; 

 Више програмских циклуса организовано је у сарадњи са Институтом Конфуције, Гетеовим 
друштвом у Београду, Психоаналитичким друштвом Србије, Српским друштвом за 
молекуларну биологију, Институтом за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, 
Задужбином Андрејевић, Центром за развој идеја, Друштвом за српски језик и 
књижевност, Српским библиофилским друштвом;  

 Сарадња са организацијом ЕдуЛаб на организовању програма у Технотеци; 

 Сарадња са Народним позориштем у Београду – рад пункта у Позоришту; сарадња са 
другим позориштима: Дечје позориште „Бошко Буха“, Позориште на Теразијама, 
Београдско драмско позориште – корисници са чланском картом остварују попуст 
приликом куповине карата;  

 Сарадња са више удружења особа са инвалидитетом на програмима и учлањењу у БГБ;   

 Сарадња са Техничком школом „Дрво арт“, дизајн излога БГБ. 

3.10 Стручне активности и усавршавање стручних радника у 2017. години 

Библиотека је наставила са континуираном едукациом својих запослених, као и са едукацијом 
других библиотекара путем семинара и стручних програма које су организовали њени запослени. 
У доњој табели дат је детаљан преглед ових и других активности. 
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Одељење, стручни радник, радно 
место (звање) 

Назив дешавања, место и време 

Јасмина Нинков, директор 
Библиотеке, библиотекар саветник 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чланство у стручним телима, радним групама, одборима у 
Србији: 
- Члан Управног одбора Заједнице матичних библиотека 
Србије 
-Члан Комисије за акредитацију програма сталног стручног 
усавршавања Народне библиотеке Србије 
-Члан Одбора Међународног сајма књига у Београду 
-Члан Одбора Министарства културе и информисања за акцију 
„Негујмо српски језик“ 
-Члан Комисије за стандардизацију у области информација и 
документаристике Завода за стандардизацију Србије 
-Стручно-научни скуп Библионет 2017, БГБ, 14-16.09.2017. 
Председник Организационог одбора 
-Стручно научни скуп Библионет 2018. Члан Организационог 
одбора. 
Чланство у међународним организацијама: 
- IFLA/ Metropolitan Section /Standing Committee member  
-INELI group member, Bil and Melinda Gates Foundation 
-INELI ambassador за Србију - Project Balkan INELI (2015-2017) 

Учешће на конференцијама без реферата: 
-Састанак већа -ЕБЛИДA, европски биро за библиотеке, музеје 
и архиве, Архус (Данска) 3-4. маја 2017. Учешће на 
EBLIDA/NAPLE conference. 
-Свечано потписивање Споразума о сарадњи БГБ и Централне 
библиотеке „Сречко Вилхар“ Копар и гостовање изложбе БГБ 
„Ведрине и сете Бранка Ћопића“ у библиотеци у Копру. 
-Међународни сајам књига у Лајпцигу, Немачка, 21-26.03.2017. 
Координатор програмског наступа Србије на сајму у Лајпцигу. 
Пројекат Дијалози. 
 - Међународни сајам књига у Пекингу, Кина 22-28.08.2017. 
Координатор програмског наступа Србије на сајму у Пекингу. 
Пројекат Дијалози. 
-Конференција пројекта ИНЕЛИ-Балкан (International Network 
of Emerging Library Innovators in the Balkan Region). Атина, 
Грчка, 1-3.09.2017. 

Учешће на конференцијама са рефератом:  
- Конференција МЕТЛИБ, Монтреал, Канада, 30.04-5.05.2017. 
Учешће са рефератом; Network news –Parnerships beyond the 
handshake 
- Конференција ECIL 2017. 19-22.09.2017. Сент Малу, 
Француска. Наслов рада„Public libraries at the 
digital/information crossroads“ 
Учешће на конференцијама по позиву: 
- Bursa, Turkey. „Management of Cultural Heritage and Libraries in 
Local Governments“ held by Bursa Metropolitan Municipality, 
Ankara University Faculty of Languages, History and Geography, 
Depart ment of Information and Records Management and Bursa 
Branch of Turkish Library Association. 
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Одељење, стручни радник, радно 
место (звање) 

Назив дешавања, место и време 

Марјан Маринковић, помоћник 
директора за библиотечку делатност, 
виши библиотекар   

Конференција МЕТЛИБ, Монтреал, Канада, 30.04-5.05.2017. 
Учешће са рефератом; Маринковић је у оквиру сесије Benefits 
of partnerships имао излагање под називом: “Innovative 
intersectoral partnerships – best practices of the Belgrade City 
Library”. Учешће у радном састанку МЕТЛИБ секције. 

 Свечано потписивање Споразума о сарадњи БГБ и Централне 
библиотеке Сречко Вилхар Копар и гостовање изложбе БГБ 
Ведрине и сете Бранка Ћопића у библиотеци у Копру. Свечано 
отварање изложбе одржано је 8. јуна 2017. године.  
Презентација Бисис-а у оквиру састанка Комисије за 
дигитализацију културног наслеђа у просторијама 
Министарства културе и информисања, 5.04., 19.04.  

 Међународни сајам књига у Москви, Русија, 6-10.09.2017.  
Координатор програмског наступа Србије на сајму у Москви 

 Стручно-научни скуп Библионет 2017, БГБ, 14-16.09.2017. Члан 
Програмског одбора; члан Радног председништва првог дана 
конференције; излагање: Библиотечки портал Шта да 
читам. 

 Сајам књига у Франкфурту, Немачка, 11-15.10.2017.  
Координатор програмског наступа Србије на сајму у 
Франкфурту 

 Национални Еразмус+ информативни дан, Београд, 31.10.2017. 
(слушалац). 

 Састанак Скупштине Заједнице матичних библиотека Србије, 
Ниш, 8.12.2017. 

 XIV конференција БДС „О чему говорим када говорим о 
библиотекама: заговарање, промовисање, лобирање”, НБС, 
Београд, 14-15. децембар 2017. (слушалац и модератор једне 
радне сесије). 

Станка Јовичић, помоћник директора 
за библиотечку делатност, виши 
библиотекар 

Семинар „Основе савременог библиотекарства за школске 
библиотекаре“, Градска народна библиотека „Жарко 
Зрењанин“, Зрењанин, 7.03.2017.; Библиотека „Глигорије 
Возаровић“, Сремска Митровица, 15.03.2017.; НБ „Стефан 
Првовенчани“, Краљево, 13.10.2017.; Библиотека града 
Београда, 26.01., 7.04., 15.05. и 23.11.2017. (аутор и предавач) 
Семинар „Мултимедије у библиотекарству“, УБ „Светозар 
Марковић“, 24.03.2017. 
Радионица „Јавно заговарање за библиотеке: локална и 
међународна искуства“, НБС, 9.05.2017. 
Састанак Секције за матичне библиотеке, НБС, 2.06.2017. 
Састанак Комисије за дигитализацију културног наслеђа у 
просторијама Министарства културе и информисања, 5.04. и 
14.06.2017. ради презентације  библиотечко-информационог 
система Бисис 
Стручно-научни скуп Библионет 2017, БГБ, 14-16.09.2017., члан 
Програмског одбора. 

 Предавање „Персоналне библиографије“ мр Вере Петровић и 
МА Марије Булатовић, БГБ, 17.11.2017. 

 Међународна школа за учење о Холокаусту, радионица, Јад 
Вашем, Јерусалим, 4-11.12.2017. 

Одељење за унапређење библиотечке делатности 
Марина Неђић, начелник Одељења, 
виши библиотекар 

Семинар „Библионица – креативност за библиотекаре изван 
кутије“ мр Весне Александровић, НБС, 30.03.2017. 
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Одељење, стручни радник, радно 
место (звање) 

Назив дешавања, место и време 

 Предавање Александра Ивановича Вислија, генералног 
директора Руске националне библиотеке„Српски рукописи из 
фонда Руске националне библиотеке“, САНУ, 5.04.2017. 
Семинар „Унапређење библиотечких услуга корисницима 
оштећеног вида“, НБС, 23.05.2017. 
Семинар „Иновације и трендови у јавним библиотекама“ 
Весне Црнковић, БГБ, 30.5.2017. 
Семинар „Коришћење игара у библиотекама“ др Адама 
Софронијевића, БГБ, 31.5.2017. 
Семинар „Виртуелне библиотечке мреже“, Бања Врујци, 6-8.6. 
2017. 
Стручно-научни скуп Библионет 2017 „Информационо-
комуникационе технологије и иновативни сервиси у 
библиотекама“, БГБ, 14-16.9.2017. 
Семинар „Хортикултурна е-библиотека“, БГБ, 16.10.2017. 

Семинар „Ауторско право у библиотечко-информационој 
делатности: повреда права и појам плагијата“ др Татјане 
Брзуловић-Станисављевић и др Драгане Столић, БГБ, 
9.11.2017. 
Предавање „Персоналне библиографије“ мр Вере Петровић и 
МА Марије Булатовић, БГБ, 17.11.2017. 
Семинар „Библиотечке услуге за особе треће животне доби“ 
др Добриле Бегенишић и МА Јелене Бенић, НБС, 20.11.2017. 
Предавање „Набавка и набавна политика“ др Добриле 
Бегенишић, БГБ, 7.12.2017. 
Семинар „Модели дигитализације у библиотекама - садржаји 
од значаја за локалну заједницу“, БГБ, 12.12.2017. 
Округли сто „Инклузивне активности за особе са 
инвалидитетом на територији Београда“, Библиотека „Петар 
Кочић“, Врачар, 20.12.2017. 
Конференција БДС „О чему говорим када говорим о 
библотекама: заговарање, промовисање, лобирање“, УБ 
„Светозар Марковић“, НБС, 13-15.12.2017. 

Документарни филм „Педесет година награде Ђорђе 
Јовановић“, продукција Библиотека града Београда, 2017. (CD 
издање, коаутор). 

Осми београдски интернационални фестивал особа са 
инвалидитетом – БОСИФЕСТ 2017. Рад „Инклузивни програми 
за особе са инвалидитетом у јавним библиотекама Србије“, 
Београд, 10-12.10.2017. (објављен рад у Зборнику). 

Историјски развој програмске делатности Библиотеке „Ђорђе 
Јовановић“ од 1944. до 1989. године. – У: Корисници 
библиотечких услуга : историјска перспектива и савремене 
тенденције : зборник радова са XIII међународне 
конференције БДС Београд, 13-14. децембар 2016. / уредник 
Богдан Трифуновић. – Београд : Библиотекарско друштво 
Србије, 2017. (коаутор). 

Снежана Кавалић Арсенијевић, виши 
библиотекар 

Семинар „Коришћење игара у библиотекама“ др Адама 
Софронијевића, БГБ, 31.05.2017. 
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Одељење, стручни радник, радно 
место (звање) 

Назив дешавања, место и време 

 Семинар „Основе савременог библиотекарства за школске 
библиотекаре“, Градска народна библиотека „Жарко 
Зрењанин“, Зрењанин, 7.03.2017; Библиотека „Глигорије 
Возаровић“, Сремска Митровица, 15.03.2017.; НБ „Стефан 
Првовенчани“, Краљево, 13.10.2017.; Библиотека града 
Београда, 26.01, 7.04., 15.05. и 23.11.2017. (предавач) 
Семинар „Библионица - креативност за библиотекаре изван 
кутије“ мр Весне Александровић, НБС, 30.03.2017. 
Семинар „Унапређење библиотечких услуга корисницима 
оштећеног вида“, НБС, 23.05.2017. 
Састанак Секције за матичне библиотеке, НБС, 2.06.2017. 
Семинар „Иновације и трендови у јавним библиотекама“ 
Весне Црнковић, БГБ, 30.05.2017. 
Предавање „Персоналне библиографије“ мр Вере Петровић и 
МА Марије Булатовић, БГБ, 17.11.2017. 
Семинар „Библиотечке услуге за особе треће животне доби“ 
др Добриле Бегенишић и МА Јелене Бенић, НБС, 20.11.2017. 
Предавање „Набавка и набавна политика“ др Добриле 
Бегенишић, БГБ, 7.12.2017. 
Семинар „Модели дигитализације у библиотекама - садржаји 
од значаја за локалну заједницу“, БГБ, 12.12.2017. 
Округли сто „Инклузивне активности за особе са 
инвалидитетом на територији Београда“, Библиотека „Петар 
Кочић“, 20.12.2017. 

Душанка Шево, библиотекар Семинар „Мултимедије у библиотекарству“, УБ „Светозар 
Марковић“, 22.02.2017. 
Састанак Комисије за дигитализацију културног наслеђа у 
просторијама Министарства културе и информисања, 
12.04.2017. ради презентације библиотечко-информационог 
система Бисис  
Семинар „Иновације и трендови у јавним библиотекама“ 
Весне Црнковић, БГБ, 30.05.2017. 
Семинар „Ауторско право у библиотечко-информационој 
делатности: повреда права и појам плагијата“ др Татјане 
Брзуловић-Станисављевић и др Драгане Столић, БГБ, 
9.11.2017. 
Предавање „Набавка и набавна политика“ др Добриле 
Бегенишић, БГБ, 7.12.2017. 
Семинар „Модели дигитализације у библиотекама - садржаји 
од значаја за локалну заједницу“, БГБ, 12.12.2017. 
Предавање „Нова парадигма сарадње у библиотекама“ др 
Адама Софронијевића, БГБ, 28.12.2017. 
Предавање „Проналажење информација у дигиталним 
библиотекама“ др Александре Тртовац, БГБ, 28.12.2017. 

Никола Пурић, библиотекар 
 

 

 

 

Семинар „Мултимедије у библиотекарству“, УБ„Светозар 
Марковић“, 22.02.2017. 
Стручна конференција „Нови хоризонти процеса 
дигитализације у Србији“, УБ „Светозар Марковић“, 23.01.1017. 
Семинар „Виртуелне библиотечке мреже“, Бања Врујци, 6-
8.06.2017. 
Састанак Комисије за дигитализацију културног наслеђа у 
просторијама Министарства културе и информисања, 5.04. и , 
19.04.2017. ради презентације библиотечко-информационог 
система Бисис  
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Одељење, стручни радник, радно 
место (звање) 

Назив дешавања, место и време 

 Рад на радионици „Технотека“, одржавање радионице са Lego 
Mindstorms роботима у дечијем одељењу „Невен“, јануар, 
фебруар, март, мај. 
Стручно-научни скуп Библионет 2017 „Информационо-
комуникационе технологије и иновативни сервиси у 
библиотекама“. Презентација рада „Технотека - савремени 
библиотечки концепт у Библиотеци града Београда“,  БГБ, 14-
16.9.2017. 

 Семинар „Ауторско право у библиотечко-информационој 
делатности: повреда права и појам плагијата“ др Татјане 
Брзуловић-Станисављевић и др Драгане Столић, БГБ, 
9.11.2017. 

 Конференција „Култура и ИТ сектор“, Народна скупштина, 
16.11.2017. 

 Семинар „Модели дигитализације у библиотекама - садржаји 
од значаја за локалну заједницу“, БГБ, 12.12.2017. 

 Округли сто „Инклузивне активности за особе са 
инвалидитетом на територији Београда“, Библиотека „Петар 
Кочић“, 20.12.2017. 

 Предавање „Нова парадигма сарадње у библиотекама“ др 
Адама Софронијевића, БГБ, 28.12.2017. 

 Предавање „Проналажење информација у дигиталним 
библиотекама“ др Александре Тртовац, БГБ, 28.12.2017. 

Маријана Пурић, виши библиотекар Семинар „Коришћење игара у библиотекама“ др Адама 
Софронијевића, БГБ, 31.05.2017. 
Састанак Секције за матичне библиотеке, НБС, 2.06.2017. 
Семинар „Иновације и трендови у јавним библиотекама“ 
Весне Црнковић, БГБ, 30.05.2017. 
Семинар „Читалачки клубови у библиотеци“ МА Јелене Бенић, 
НБС, 13.11.2017. 
Предавање „Персоналне библиографије“ мр Вере Петровић и 
МА Марије Булатовић, БГБ, 17.11.2017. 
Едукативна радионица „Виртуелне музејске поставке у свету 
Mobirise-а“, Библиотека „Драган Лукић“, 6.12.2017. 
Предавање „Набавка и набавна политика“ др Добриле 
Бегенишић, БГБ, 7.12.2017. 
Семинар „Модели дигитализације у библиотекама - садржаји 
од значаја за локалну заједницу“, БГБ, 12.12.2017. 
Округли сто „Инклузивне активности за особе са 
инвалидитетом на територији Београда“, Библиотека „Петар 
Кочић“, 20.12.2017. 

Одељење за набавку и обраду библиотечке грађе 
Оливера Калдесић, начелник 
Одељења, библиотекар 

Члан Бисис тима БГБ, 31.05.2017. Нови Сад 
Члан Комисије за набавку БГБ 
Семинар „Основе савременог библиотекарства за школске 
библиотекаре“, Градска народна библиотека „Жарко 
Зрењанин“, Зрењанин, 7.03.2017; Библиотека „Глигорије 
Возаровић“, Сремска Митровица, 15.03.2017.; Библиотека 
града Београда, 26.01, 7.04., 15.05.и 23.11.2017. (предавач) 
Семинар „Хортикултурна е-библиотека“, БГБ, 16.10.2017. 
Семинар „Мотивисани библиотекари покрећу свет“ Јелене 
Јовин, Библиотека Матице српске, Нови Сад, 22.11.2017. 

Весна Булајић, редактор Стручног 
каталога, библиотекар саветник 

Конференција „Библиоинфо“, Филолошки факултет, 
18.05.2017. 
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Одељење, стручни радник, радно 
место (звање) 

Назив дешавања, место и време 

 Семинар „Читалачки клубови у библиотеци“ МА Јелене Бенић, 
БГБ, 19.05.2017. 
Семинар „Основе савременог библиотекарства за школске 
библиотекаре“,  Градска народна библиотека „Жарко 
Зрењанин“, Зрењанин, 7.03.2017; Библиотека „Глигорије 
Возаровић“, Сремска Митровица, 15.03.2017.; Библиотека 
града Београда, 26.01, 7.04., 15.05. и 23.11.2017. (предавач) 
Семинар „Иновације и трендови у јавним библиотекама“ 
Весне Црнковић, БГБ, 30.05.2017. 
Семинар „Каталогизација серијских публикација (штампаних и 
електронских)и формирање и одржавање збирке серијских 
публикација“, НБС, 21.03.2017. 
Предавање „Персоналне библиографије“ мр Вере Петровић и 
МА Марије Булатовић, БГБ, 17.11.2017. 

Радмила Тасић, библиотекар 
саветник 

Стручни скуп „Књига, визија, стварност“, Јахорина, 20-
21.04.2017. Презентација рада „Стручни каталог Библиотеке 
града Београда у служби њених корисника“ 
Семинар „Аналитичка обрада саставних делова серијских 
публикација“, НБС, 22.03.2017. 
Конференција „Библиоинфо“, Филолошки факултет, 
18.05.2017. Презентација рада „Културни и национални 
идентитет југословенске омладине у огледалу аналитичке 
библиографије омладинске међуратне периодике“ 
Семинар „Иновације и трендови у јавним библиотекама“ 
Весне Црнковић, БГБ, 30.05.2017. 
Семинар „Основе савременог библиотекарства за школске 
библиотекаре“, Градска народна библиотека „Жарко 
Зрењанин“, Зрењанин, 7.03.2017; Библиотека „Глигорије 
Возаровић“, Сремска Митровица, 15.03.2017.; Библиотека 
града Београда, 26.01., 7.04., 15.05. и 23.11.2017. (предавач) 
Семинар „Виртуелне библиотечке мреже“, Бања Врујци, 6-
8.06.2017. 
XVI Међународна научна конференција MELISSA. 
Транскултуралност и библиотеке, Филолошки факултет, 
Београд, 29.09.2017. Презентација рада „Рад југословенских 
студената у Француској на формирању и очувању културног, 
националног и државног идентитета према Гласнику 
југословенске омладине (1918-1919)“. 
Семинар „Хортикултурна е-библиотека“, БГБ, 16.10.2017. 
Семинар „Библиографски алати: EndNote и Mendeley“, УБ 
„Светозар Марковић“, 15.11.2017. 
Предавање „Персоналне библиографије“ мр Вере Петровић и 
МА Марије Булатовић, БГБ, 17.11.2017. 
Конференција „Дигитални алати у култури: фондови, пројекти, 
публика“, Југословенска кинотека, Београд, 27-28.11.2017. 

 Предавање „Набавка и набавна политика“ др Добриле 
Бегенишић, БГБ, 7.12.2017. 

 Семинар „Модели дигитализације у библиотекама – садржај 
од значаја за локалну заједницу“, БГБ, 12.12.2017. 

 Семинар „Примери добре праксе у очувању културне 
баштине“, Библиотека шабачка, 21.12.2017. 

 Предавање „Нова парадигма сарадње у библиотекама“ др 
Адама Софронијевића, БГБ, 28.12.2017. 

 Предавање „Проналажење информација у дигиталним 
библиотекама“ др Александре Тртовац, БГБ, 28.12.2017. 
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Одељење, стручни радник, радно 
место (звање) 

Назив дешавања, место и време 

Катарина Михајловић, виши 
библиотекар 

Семинар „Основе савременог библиотекарства за школске 
библиотекаре“,  Градска народна библиотека „Жарко 
Зрењанин“, Зрењанин, 7.03.2017; Библиотека „Глигорије 
Возаровић“, Сремска Митровица, 15.03.2017.; Библиотека 
града Београда, 26.01, 7.04., 15.05. и 23.11.2017. (предавач) 
Конференција „Библиоинфо“, Филолошки факултет, 
18.05.2017. 
Семинар „Иновације и трендови у јавним библиотекама“ 
Весне Црнковић, БГБ, 30.05.2017. 
Семинар „Каталогизација серијских публикација (штампаних и 
електронских)и формирање и одржавање збирке серијских 
публикација“, НБС, 21.03.2017. 
Стручно-научни скуп Библионет 2017, БГБ, 14-15.09.2017. 
Семинар „Хортикултурна е-библиотека“, БГБ, 16.10.2017. 
Предавање „Персоналне библиографије“ мр Вере Петровић и 
МА Марије Булатовић, БГБ, 17.11.2017. 
Семинар „Модели дигитализације у библиотекама – садржај 
од значаја за локалну заједницу“, БГБ, 12.12.2017. 
Конференција БДС „О чему говорим када говорим о 
библиотекама: заговарање, промовисање, лобирање“ НБС, 
14.12.2017. 
Предавање „Нова парадигма сарадње у библиотекама“ др 
Адама Софронијевића, БГБ, 28.12.2017. 
Предавање „Проналажење информација у дигиталним 
библиотекама“ др Александре Тртовац, БГБ, 28.12.2017. 

Сања Цвркота, библиотекар саветник Радионица Википедијанаца, УБ „Светозар Марковић“, 
9.05.2017. и 3.11.2017. 
Семинар „Каталогизација серијских публикација (штампаних и 
електронских)и формирање и одржавање збирке серијских 
публикација“, НБС, 21.03.2017. 
Семинар „Ауторско право у библиотечко-информационој 
делатности“ др Татјане Брзуловић-Станисављевић и др 
Драгане Столић, БГБ, 9.11.2017. 
Семинар „Библиографски алати: EndNote и Mendeley“, УБ 
„Светозар Марковић“, 15.11.2017. 

Светлана Мартиновић, редактор 
ауторског каталога, виши 
библиотекар 

Семинар „Аналитичка обрада саставних делова серијских 
публикација“, НБС, 22.03.2017. 
Састанак Комисије за завичајне збирке, предавање „Обрада 
рукописне грађе“, НБС, 5.04.2017. 
Конференција „Библиоинфо“, Филолошки факултет, 
18.05.2017. 
Семинар „Иновације и трендови у јавним библиотекама“ 
Весне Црнковић, БГБ, 30.05.2017. 
Семинар „Виртуелне библиотечке мреже“, Бања Врујци, 6-
8.06.2017. 
Семинар „Каталогизација серијских публикација (штампаних и 
електронских)и формирање и одржавање збирке серијских 
публикација“, НБС, 21.03.2017. 
Стручно-научни скуп Библионет 2017, БГБ, 14-15.09.2017. 
Предавање „Персоналне библиографије“ мр Вере Петровић и 
МА Марије Булатовић, БГБ, 17.11.2017. 
Семинар „Модели дигитализације у библиотекама  – садржај 
од значаја за локалну заједницу“, БГБ, 12.12.2017. 
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Одељење, стручни радник, радно 
место (звање) 

Назив дешавања, место и време 

 Округли сто „Инклузивне активности за особе са 
инвалидитетом на територији Београда“, Библиотека „Петар 
Кочић“, 20.12.2017. 

Нада Јелкић, библиотекар, виши 
библиотекар 

Семинар „Библионица - креативност за библиотекаре изван 
кутије“ мр Весне Александровић, НБС, 30.03.2017. 
Конференција „Библиоинфо“, Филолошки факултет, 
18.05.2017. 
Семинар „Иновације и трендови у јавним библиотекама“ 
Весне Црнковић, БГБ, 30.05.2017. 

 Семинар „Каталогизација серијских публикација (штампаних и 
електронских)и формирање и одржавање збирке серијских 
публикација“, НБС, 21.03.2017. 

 Семинар „Хортикултурна е-библиотека“, БГБ, 16.10.2017. 

 Предавање „Набавка и набавна политика“ др Добриле 
Бегенишић, БГБ, 7.12.2017. 

 Предавање „Нова парадигма сарадње у библиотекама“ др 
Адама Софронијевића, БГБ, 28.12.2017. 

 Предавање „Проналажење информација у дигиталним 
библиотекама“ др Александре Тртовац, БГБ, 28.12.2017. 

Александра Кекић-Ђокић, 
библиотекар, виши библиотекар 

Семинар „Читалачки клубови у библиотеци“ МА Јелене Бенић, 
БГБ, 19.05.2017. 
Семинар „Иновације и трендови у јавним библиотекама“ 
Весне Црнковић, БГБ, 30.05.2017. 
Семинар „Коришћење игара у библиотекама“ др Адама 
Софронијевића, БГБ, 31.05.2017. 
Семинар „Аналитичка обрада саставних делова серијских 
публикација“, НБС, 22.03.2017. 
Предавање „Набавка и набавна политика“ др Добриле 
Бегенишић, БГБ, 7.12.2017. 
Семинар „Модели дигитализације у библиотекама  – садржај 
од значаја за локалну заједницу“, БГБ, 12.12.2017. 
Предавање „Нова парадигма сарадње у библиотекама“ др 
Адама Софронијевића, БГБ, 28.12.2017. 
Предавање „Проналажење информација у дигиталним 
библиотекама” др Александре Тртовац, БГБ, 28.12.2017. 

Дубравка Прендић, виши 
библиотекар 

Семинар „Хортикултурна е-библиотека“, БГБ, 16.10.2017. 

Марина Пејновић, библиотекар Семинар „Библионица - креативност за библиотекаре изван 
кутије“ мр Весне Александровић, НБС, 30.03.2017. 
Семинар „Коришћење игара у библиотекама“ др Адама 
Софронијевића, БГБ, 31.05.2017. 
Семинар „Аналитичка обрада саставних делова серијских 
публикација“, НБС, 22.03.2017. 
Стручно-научни скуп Библионет 2017., БГБ, 14-15.09.2017. 
Предавање „Персоналне библиографије“ мр Вере Петровић и 
МА Марије Булатовић, БГБ, 17.11.2017. 
Предавање „Набавка и набавна политика“ др Добриле 
Бегенишић, БГБ, 7.12.2017. 

Биљана Грбовић, библиотекар Семинар „Читалачки клубови у библиотеци“ МА Јелене Бенић, 
БГБ, 19.05.2017. 
Семинар „Иновације и трендови у јавним библиотекама“ 
Весне Црнковић, БГБ, 30.05.2017. 
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Одељење, стручни радник, радно 
место (звање) 

Назив дешавања, место и време 

 Семинар „Каталогизација серијских публикација (штампаних и 
електронских)и формирање и одржавање збирке серијских 
публикација“, НБС, 21.03.2017. 
Семинар „Ауторско право у библиотечко-информационој 
делатности“, УБ „Светозар Марковић“ др Татјане Брзуловић-
Станисављевић и др Драгане Столић, 3.10.2017. 
Предавање „Набавка и   политика“ др Добриле Бегенишић, 
БГБ, 7.12.2017. 
Предавање „Персоналне библиографије“ мр Вере Петровић и 
МА Марије Булатовић, БГБ, 17.11.2017. 

Наташа Поповић, књижничар Семинар „Каталогизација серијских публикација (штампаних и 
електронских)и формирање и одржавање збирке серијских 
публикација“, НБС, 21.03.2017. 
Предавање „Персоналне библиографије“ мр Вере Петровић и 
МА Марије Булатовић, БГБ, 17.11.2017. 
Предавање „Набавка и набавна политика“ др Добриле 
Бегенишић, БГБ, 7.12.2017. 

Ненад Пурић, књижничар Семинар „Каталогизација серијских публикација (штампаних и 
електронских)и формирање и одржавање збирке серијских 
публикација“, НБС, 21.03.2017. 
Предавање „Персоналне библиографије“ мр Вере Петровић и 
МА Марије Булатовић, БГБ, 17.11.2017. 
Предавање „Набавка и набавна политика“ др Добриле 
Бегенишић, БГБ, 7.12.2017. 

Љиљана Живадиновић, књижничар Семинар „Каталогизација серијских публикација (штампаних и 
електронских)и формирање и одржавање збирке серијских 
публикација“, НБС, 21.03.2017. 
Предавање „Персоналне библиографије“ мр Вере Петровић и 
МА Марије Булатовић, БГБ, 17.11.2017. 
Предавање „Набавка и набавна политика“ др Добриле 
Бегенишић, БГБ, 7.12.2017. 

Јасмина Ћулафић, самостални 
књижничар 

Семинар „Каталогизација серијских публикација (штампаних и 
електронских)и формирање и одржавање збирке серијских 
публикација“, НБС, 21.03.2017. 
Предавање „Персоналне библиографије“ мр Вере Петровић и 
МА Марије Булатовић, БГБ, 17.11.2017. 
Предавање „Набавка и набавна политика“ др Добриле 
Бегенишић, БГБ, 7.12.2017. 

Марјета Јеловац, самостални 
књижничар 

Семинар „Аналитичка обрада саставних делова серијских 
публикација“, НБС, 22.03.2017. 

Мирјана Миловић, књижничар Семинар „Аналитичка обрада саставних делова серијских 
публикација“, НБС, 22.03.2017. 
Предавање „Набавка и набавна политика“ др Добриле 
Бегенишић, БГБ, 7.12.2017. 

Марија Бајић, књижничар Семинар „Аналитичка обрада саставних делова серијских 
публикација“, НБС, 22.03.2017. 
Предавање „Набавка и набавна политика“ др Добриле 
Бегенишић, БГБ, 7.12.2017. 

Одељење за развој дигиталне библиотеке и информатичку подршку 
Драган Каралић, начелник Одељења Пословни скуп „BrainTech 2017 – Integration Drives Business“, 

Врдник, 20.04.2017. 
Пословни скуп „Check Point Security Day“, Београд, хотел 
Crowne Plaza, 25.05.2017. 

Одељење за рад са корисницима 
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Одељење, стручни радник, радно 
место (звање) 

Назив дешавања, место и време 

Бојан Кундачина, начелник 
Одељења, библиотекар 

Семинар „Иновације и трендови у јавним библиотекама“ 
Весне Црнковић, БГБ, 30.05.2017. 
Tрибина „Сумрак и освит музеја  нове тенденције  у Србији и 
Великој Британији“, Завод за проучавање културног развитка, 
26.04.2017. 
Семинар „Коришћење игара у библиотекама“ др Адама 
Софронијевића, БГБ, 31.05.2017. 
Стручно-научни скуп Библионет 2017., БГБ, 14-16.09.2017. 
Предавање „Набавка библиотечке грађе и извора у 
библиотекама“, БГБ, 7.12.2017. 

Наташа Рил, библиотекар Семинар „Иновације и трендови у јавним библиотекама“ 
Весне Црнковић, БГБ, 30.05.2017. 
Стручно-научни скуп Библионет 2017., БГБ, 14-16.09.2017. 
Едукативна радионица „Виртуелне музејске поставке у свету 
Mobirise-а“, Библиотека „Драган Лукић“, 6.12.2017. 

Сандра Николић, библиотекар Стручно-научни скуп Библионет 2017., БГБ, 14-16.09.2017. 
Семинар „Мултимедије у библиотекарству“, УБ „Светозар 
Марковић“, 10.10.2017. 

Милена Огњановић, библиотекар Стручно-научни скуп Библионет 2017., БГБ, 14-16.09.2017. 

Оливера Стојановић, библиотекар Стручно-научни скуп Библионет 2017., БГБ, 14-16.09.2017. 
Семинар „Библионица“ мр Весне Александровић, НБС, 
14.11.2017. 

Татјана Александров, библиотекар Предавање „Набавка библиотечке грађе и извора у 
библиотекама“, БГБ, 7.12.2017. 

Љиљана Зечев, виши библиотекар Семинар „Коришћење игара у библиотекама“ др Адама 
Софронијевића, БГБ, 31.05.2017. 
Семинар „Аналитичка обрада саставних делова серијских 
публикација“, НБС, 22.03.2017. 
Стручно-научни скуп Библионет 2017., БГБ, 14-16.09.2017. 
„Електронска обрада старих и ретких књига“, Библиотека 
„Драган Лукић“, 23.10.2017. 
Семинар „Модели дигитализације у библиотекама- садржаји 
од значаја за локалну заједницу“, БГБ, 12.12.2017. 

Оливера Настић, библиотекар Семинар „Хортикултурна е-библиотека“, БГБ, 16.10.2017. 
„Електронска обрада старих и ретких књига“, Библиотека 
„Драган Лукић“, 23.10.2017. 
Стручно-научни скуп Библионет 2017., БГБ, 14-16.09.2017. 
Предавање „Персоналне библиографије“ мр Вере Петровић и 
МА Марије Булатовић, БГБ, 17.11.2017. 
Едукативна радионица „Виртуелне музејске поставке у свету 
Mobirise-а“, Библиотека „Драган Лукић“, 6.12.2017. 
Семинар „Модели дигитализације у библиотекама- садржаји 
од значаја за локалну заједницу“, БГБ, 12.12.2017. 
Конференција БДС „О чему говорим када говорим о 
библиотекама: заговарање, промовисање, лобирање“ НБС, 14-
15.12.2017. 
Округли сто „Инклузивне активности за особе са 
инвалидитетом на територији Београда“, Библиотека „Петар 
Кочић“, 20.12.2017. 
Стручна конференција „Нови хоризонти процеса 
дигитализације у Србији“, УБ „Светозар Марковић“, 23.01.1017. 
Конференција „Нове технологије у образовању“ (у 
организацији British Council), Белекспо центар, 9-11.02.2017. 
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Одељење, стручни радник, радно 
место (звање) 

Назив дешавања, место и време 

 Конференција „Савремено национално стваралаштво као 
континуирано неговање културног и националног идентитета“, 
у оквиру Дана библиотека и библиотекара, 23. Међународни 
салон књига, Нови Сад, 6.03.2017. 
Манифестација „Тржница идеја“. Презентација рада 
„Едукативни програми у Музеју савремене уметности“, Музеј 
Југославије, 31.03.2017. 
83. IFLA World and Information Congress, Вроцлав, Пољска, 18-
25.08.2017. 

Марина Ђенадић, библиотекар Семинар „Библиотечке услуге за особе треће животне доби“ 
др Добриле Бегенишић и МА Јелене Бенић, НБС, 9.05.2017. 
Семинар „Ауторско право у библиотечко-информационој 
делатности“ др Татјане Брзуловић-Станисављевић и др 
Драгане Столић, БГБ, 9.11.2017. 

Жаклина Лукић, библиотекар Семинар „Ауторско право у библиотечко-информационој 
делатности“ др Татјане Брзуловић-Станисављевић и др 
Драгане Столић, БГБ, 9.11.2017. 

Ивана Дамјановић, библиотекар Семинар „Читалачки клубови у библиотеци“ МА Јелене Бенић, 
НБС, 13.11.2017. 

Велиборка Правик, самостални 
књижничар 

Семинар „Ауторско право у библиотечко-информационој 
делатности“ др Татјане Брзуловић-Станисављевић и др 
Драгане Столић, БГБ, 9.11.2017. 

Предраг Шипов, књижничар Семинар „Библиотечке услуге за особе треће животне доби“ 
др Добриле Бегенишић и МА Јелене Бенић, НБС, 9.05.2017. 

Славица Малетић, књижничар Семинар „Читалачки клубови у библиотеци“ МА Јелене Бенић, 
БГБ, 19.05.2017. 
Семинар „Библиотечке услуге за особе треће животне доби“ 
др Добриле Бегенишић и МА Јелене Бенић, НБС, 9.05.2017. 

Одељење за културне програме 
Владислава Ивковић Марковић,  
начелник Одељења  

Изложба „Био једном један лаф”, Крушевац, Галерија Милића 
од Мачве, 15.03.2017.; предавање о Душку Радовићу 
16.03.2017.; НБ „Стефан Првовенчани“, Краљево, 13.07.2017.; 
Културни центар Рудник, 10.11.2017. 
Учесник акције „Негујмо српски језик“: Ниш (25-26.02); Шабац 
(10.03.); Крушевац (24.03.); Ужице (21.04.) и Краљево (19.05.) 
Конференција Метлиб, Монтреал, Канада, 30.04-5.05.2017. 
83.ИФЛА конференција „Библиотеке.Солидарност.Друштво“. 
(Libraries. Solidarity.Society.), Вроцлав, Пољска, 19-25.08.2017. 
Постер презентација „Cultural animation with stars“. 

Амалија Витезовић, библиотекар Учесник акције „Негујмо српски језик“: Ниш (25-26.02);  
Крушевац (24.03.); Кладово (5.05.) и Краљево (19.05.); дизајн 
постера за акцију. 

Јана Никачевић, библиотекар Рад на порталу „Шта да читам“, 2017. 

Исидора Ињац, библиотекар Семинар „Коришћење игара у библиотекама“ др Адама 
Софронијевића, БГБ, 31.05.2017. 
Семинар „Основе савременог библиотекарства за школске 
библиотекаре“, Градска народна библиотека „Жарко 
Зрењанин“, Зрењанин, 7.03.2017; Библиотека „Глигорије 
Возаровић“, Сремска Митровица, 15.03.2017.; НБ „Стефан 
Првовенчани“, Краљево, 13.10.2017.; Библиотека града 
Београда, 26.01, 7.04.,15.05. и 23.11.2017. (предавач) 
83.ИФЛА конференција „Библиотеке.Солидарност.Друштво“. 
(Libraries. Solidarity.Society.), Вроцлав, Пољска, 19-25.08.2017.  
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Одељење, стручни радник, радно 
место (звање) 

Назив дешавања, место и време 

 Документарни филм „Педесет година награде Ђорђе 
Јовановић“, продукција Библиотека града Београда, 2017. (CD 
издање) 
Пројекат Библиотеке града Београда  „Шта да читам“, 2017. 
(уредник портала, аутор). 

Одељење посебних фондова 
Миланка Бабић Вукадинов, 
начелник Одељења, виши 
библиотекар  

Семинар „Виртуелне библиотечке мреже“, Бања Врујци, 6-
8.06. 2017. 
Семинар „Аналитичка обрада саставних делова серијских 
публикација“, НБС, 22.03.2017. 
Семинар „Иновације и трендови у јавним библиотекама“ 
Весне Црнковић, БГБ, 30.05.2017. 
Предавање „Српски рукописи из фонда Руске националне 
библиотеке“, Александра  Ивановича Вислија, директора  
Руске националне библиотеке из Санкт Петербурга, САНУ, 
5.04.2017. 
Семинар „Нови процеси дигитализације у Србији“, УБ 
„Светозар Марковић“, 23.01.2017. 
Конференција „Култура и ИТ сектор“,  у организацији 
Министарства културе и информисања и Привредне коморе 
Србије, 16.05.2017. 
Семинар „Коришћење игара у библиотекама“ др Адама 
Софронијевића, БГБ, 31.05.2017. 
Семинар „Читалачки клубови у библиотеци“ МА Јелене Бенић, 
БГБ, 19.05.2017. 
Састанак Комисије за завичајну грађу  БДС, НБС, 24.02.2017. 

 Предавање „Персоналне библиографије“ мр Вере Петровић и 
МА Марије Булатовић, БГБ, 7.11.2017. 

 Семинар „Електронска обрада старих и ретких књига“, 
Библиотека „Ђорђе Јовановић“, 23.10.2017. 

 Семинар „Хортикултурна е-библиотека“, БГБ, 16.10.2017. 

 Предавање „Набавка и набавна политика“ др Добриле 
Бегенишић, БГБ, 7.12.2017. 

 Семинар „Модели дигитализације у библиотекама- садржаји 
од значаја за локалну заједницу“, БГБ, 12.12.2017. 

 XIV конференција БДС „О чему говорим када говорим о 
библиотекама: заговарање, промовисање, лобирање“, УБ 
„Светозар Марковић“ и НБС, 13-15.12.2017. 

 Семинар „Примери добре праксе у очувању културне 
баштине“, Библиотека шабачка, 21.12.2017. 

Љубица Ћоровић, библиотекар 
саветник 

Надзор (27.04. и 11.05.) и формирање  Записника о извршеном 
надзору  над стручним радом библиотеке Астрономског 
друштва „Руђер Бошковић“, Калемегдан, 9.06.2017. 
Предавање „Српски рукописи из фонда Руске националне 
библиотеке“, које је у САНУ одржао Александар  Иванович 
Вислиј, директор  Руске националне библиотеке из Санкт 
Петербурга, 5.04.2017. 
Члан Комисије за споменике и називе тргова и улица 
Скупштине града Београда 
Члан Комисије за пријем поклона Секретаријата за културу 
Градске управе града Београда 
Члан Матичне комисије Библиотеке града Београда за 
утврђивање предлога за доделу виших стручних звања у 
библиотечко-информационој делатности 
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Одељење, стручни радник, радно 
место (звање) 

Назив дешавања, место и време 

 Трибина „Историја у причи: београдски будисти, „Каја и добри 
Американац“, НБС, 17.02.2017. 

 Члан Програмског одбора Библионет 2018. 

Лидија Тонтић, библиотекар Семинар „Аналитичка обрада саставних делова серијских 
публикација“, НБС, 22.03.2017. 
Семинар „Библиотечке услуге за особе треће животне доби“, 
др Добриле Бегенишић и МА Јелене Бенић НБС, 9.05.2017. 
Састанак Комисије за завичајну грађу БДС, НБС, 24.02.2017. 
Семинар  „Каталогизација серијских публикација (штампаних и 
електронских) и формирање и одржавање збирки серијских 
публикација“, НБС, 21.03.2017. 
Семинар „Електронска обрада старих и ретких књига“, 
Библиотека „Ђорђе Јовановић“, 23.10.2017. 
Семинар „Модели дигитализације у библиотекама- садржаји 
од значаја за локалну заједницу“, БГБ, 12.12.2017. 

Марија Ивановић, библиотекар Семинар „Коришћење игара у библиотекама“ др Адама 
Софронијевића, БГБ, 31.05.2017. 
Семинар „Читалачки клубови у библиотеци“ МА Јелене Бенић, 
БГБ, 19.05.2017. 
Семинар „Библионица“ мр Весне Александровић, НБС, 30. 
03.2017. 
Семинар „Модели дигитализације у библиотекама- садржаји 
од значаја за локалну заједницу“, БГБ, 12.12.2017. 
Семинар „Електронска обрада старих и ретких књига“, 
Библиотека "Ђорђе Јовановић", 23.10.2017. 

Зоран Здравковић, библиотекар 
саветник 
 

 

 

 

 

 

 

Стручна конференција „Нови хоризонти  процеса 
дигитализације у Србији“, УБ „Светозар Марковић“, 23. 
01.2017. 
Семинар „Аналитичка обрада саставних делова серијских 
публикација“, НБС, 22.03.2017. 
Семинар „RDA и BibFrame: библиографски опис за 21. век“,  УБ 
„Светозар Марковић“, 22-23.05. 2017. 
Семинар „Иновације и трендови у јавним библиотекама“ 
Весне Црнковић, БГБ, 30.05.2017. 
Одржао предавање „Серијске публикације, електронски и 
други интегративни извори”студентима I године Катедре за 
библиотекарство и информатику, 20.03.2017. 
Семинар „Виртуелне библиотечке мреже“, Бања Врујци, 6-
8.06. 2017. 
Радна посета и стручна помоћ специјалној библиотеци ЈКП 
Градског саобраћајног предузећа „Београд“ у сарадњи са 
колегама из Одељења за унапређење и развој библиотечке 
делатности БГБ, 14.03.2017. 
Међународна конференција „Транскултуралност и 
библиотеке“, MELLISA (Museums, Ethics, Library and Information 
Sscience, Studies, Archives), Филолошки факултет, Београд, 
29.09-1.10.2017. Учешће са излагањем рада. 
XV међународна конференција Националног центра за 
дигитализацију, Математички факултет, Београд, 26.10.2017. 
Семинар „Ко то тамо прича“, УБ „Светозар Марковић“, 15.11. 
2017. 
Стручна конференција „Дигитални алати у култури - фондови, 
пројекти, публика“, Југословенска кинотека, Београд, 27-
28.11.2017. 
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Семинар „Модели дигитализације у библиотекама- садржаји 
од значаја за локалну заједницу“, БГБ, 12.12.2017. 
Едукативна радионица „Виртуелне музејске поставке у свету 
Mobirise-а“, Библиотека „Драган Лукић“, 6.12.2017. 
XIV конференција БДС „О чему говорим када говорим о 
библиотекама: заговарање, промовисање, лобирање“, УБ 
„Светозар Марковић“ и НБС, 13-15.12.2017. 
Семинар „Примери добре праксе у очувању културне 
баштине“, Библиотека шабачка, 21.12.2017. 

Виолета Ђорђевић, виши 
библиотекар 

Стручно предавање и радионица „Подршка читању код деце 
предшколског узраста уз помоћ нових технологија” 
васпитачима и стручним сарадницима из ПУ „Дечји дани“, 
13.03.2017. 
Изложба „Био једном један лаф”: Крушевац (15.03.); Краљево 
(13.07.); Крагујевац (12.09.); Рудник (10.11.); Сомбор (5.12.),  
уводна изглагања о Душку Радовићу. 
Гост у емисији „Тако стоје ствари” РТС, разговор о читању и 
библиотекама за децу, 23.03.2017. 
Учесник акције „Негујмо српски језик“: Ниш (25-26.02); Шабац 
(10.03.); Крушевац (24.03.); Ужице (21.04.); Кладово (5.05.) и 
Краљево (19.05.) 
Конференција „Нове технологије у образовању“ у организацији 
British Councila, Belexpocentar и хотел Holiday Inn, Београд, 9-
11.02., 2017. Презентација рада „Storytelling за децу 21. века“. 
Семинар „Иновације и трендови у јавним библиотекама“ 
Весне Црнковић, БГБ, 30.05.2017. 
Конференција „Учествуј! Стваралачка партиципација у 
уметности и образовању“ у оквиру БАЗААРТ фестивала, 12-14. 
05.2017. 
83.ИФЛА конференција „Библиотеке.Солидарност.Друштво“. 
(Libraries. Solidarity.Society.), Вроцлав, Пољска, 19-25.08.2017. 
Постер презентација „Cultural animation with stars“. 
Стручно-научни скуп Библионет 2017, БГБ, 14-16.09.2017.  
Презентација рада „ИКТ као моћан савезник на путу увођења 
деце у свет читања“ (објављено у Зборнику). 
2. Међународни фестивал сликовница „Чигра“. Округли сто 
„Проблемске сликовнице“, НБ „Пожега“, 3.10.2017. Предавање 
„Лековите приче и чаробна лампа за добар дан и миран сан“. 
Семинар „Читалачки клубови у библиотеци“ МА Јелене Бенић, 
НБС, 13.11.2017. 
Семинар „Библионица – креативност за библиотекаре изван 
кутије“ мр Весне Александровић, НБС, 14.11.2017. 
Међународна конференција БДС „О чему говорим када 
говорим о библиотекама: заговарање, промовисање, 
лобирање“, УБ „Светозар Марковић“ и НБС, 13-15.12.2017. 
Постер презентација „Уметници као партнери у заговарању и 
лобирању“. 
„У царству књига и и робота: мејкерспејс у Дечјем одељењу 
Библиотеке града Београда“,  У „Читалиште“, бр. 18, 2017. 
(коаутор). 
„Тинејџери од А до Б (иблиотеке): услуге и програми за младе 
у јавним библиотекама у Србији“, У „Библиотекарство Српске“, 
св. 1, бр. 6, 2017. 
„Поштованом Душану Радовићу“, У „Крагујевачко читалиште“, 
2017. 
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Јасна Бркић, виши библиотекар Конференција „Учествуј! Стваралачка партиципација у 
уметности и образовању“, у оквиру  БАЗААРТ фестивала, 
радионица „Реч, звук и лутка“, 12-14.05.2017. 
Семинар „Основе савременог библиотекарства за школске 
библиотекаре“, Градска народна библиотека „Жарко 
Зрењанин“, Зрењанин, 7.03.2017; Библиотека „Глигорије 
Возаровић“, Сремска Митровица, 15.03.2017.; НБ „Стефан 
Првовенчани“, Краљево, 13.10.2017.; Библиотека града 
Београда, 26.01., 7.04., 15.05. и 23.11.2017. (предавач) 
Стручно предавање и радионица „Подршка читању код деце 
предшколског узраста уз помоћ нових технологија“ 
васпитачима и стручним сарадницима из ПУ „Дечји дани“, 
март, 2017. 
Семинар „Коришћење игара у библиотекама“ др Адама 
Софронијевића, БГБ, 31.05.2017. 
Конференција „Нове технологије у образовању“ у организацији 
British Councila, Belexpocentar и хотел Holiday Inn, Београд, 9-
11.02., 2017.. Презентација рада “Storytelling за децу 21. века“.  
Семинар „Мултимедије у библиотекарству“, УБСМ, 22.02.2017. 
Међународна конференција БДС „О чему говорим када 
говорим о библиотекама: заговарање, промовисање, 
лобирање“, УБ „Светозар Марковић“ и НБС, 13-15.12.2017.  
Семинар „Библионица“ мр Весне Александровић, НБС, 14.12. 
2017. 
Семинар „Читалачки клубови у библиотеци“, МА Јелене Бенић, 
НБС, 13.12.2017. 
2. Међународни фестивал сликовница „Чигра“. Округли сто 
„Проблемске сликовнице“, НБ „Пожега“, 2-4.10.2017. 
Предавање „Лековите приче и чаробна лампа за добар дан и 
миран сан“. 
Гост у емисији „Тако стоје ствари” РТС, разговор о читању и 
библиотекама за децу, 23.03.2017. 
„У царству књига и и робота: мејкерспејс у Дечјем одељењу 
Библиотеке града Београда“,  У „Читалиште“, бр. 18, 2017. 
(коаутор). 
Стручно-научни скуп Библионет 2017, БГБ, 14-16.09.2017.  
Презентација рада „ИКТ као моћан савезник на путу увођења 
деце у свет читања“ (објављено у Зборнику). 

Драгана Трбојевић, библиотекар Семинар „Коришћење игара у библиотекама“ др Адама 
Софронијевића, БГБ, 31.05.2017. 
Конференција „Учествуј! Стваралачка партиципација у 
уметности и образовању“ у оквиру БАЗААРТ фестивала, Дечји 
културни центар, Београд, 12 -14. 05.2017. 
Семинар „Читалачки клубови у библиотеци“ МА Јелене Бенић, 
БГБ, 19.05.2017. 
Члан жирија конкурса „Читам, па шта“, 2017. 
Стручно-научни скуп Библионет 2017, БГБ, 14-16.09.2017. 
Семинар „Хортикултурна е-библиотека“, БГБ, 16.10.2017. 
Семинар „Ауторско право у библиотечко-информационој 
делатности“ др Татјане Брзуловић-Станисављевић и др 
Драгане Столић, БГБ, 9.11.2017. 
Округли сто „Инклузивне активности за особе са 
инвалидитетом на територији Београда“, Библиотека „Петар 
Кочић“, 20.12.2017. 



39 

Одељење, стручни радник, радно 
место (звање) 

Назив дешавања, место и време 

Биљана Петровић, библиотекар Конференција „Учествуј! Стваралачка партиципација у 
уметности и образовању“ у оквиру БАЗААРТ фестивала, Дечји 
културни центар, Београд, 12 -14. 05.2017. 
„Саветовање Змајевих дечјих игара. Књижевност за децу и 
време“. Презентација  рада „Болест као време развоја деце и 
младих" (објављен у часопису „Детињство“). Матица српска, 
Нови Сад, 8-9.06.2017. 
Семинар „Коришћење игара у библиотекама“ др Адама 
Софронијевића, БГБ, 31.05.2017. 
Семинар „Читалачки клубови у библиотеци“ МА Јелене Бенић, 
БГБ, 19.05.2017. 
Члан жирија конкурса „Читам, па шта“, 2017. 
Стручно-научни скуп Библионет 2017, БГБ, 14-16.09.2017. 
Семинар „Хортикултурна е-библиотека“, БГБ, 16.10.2017. 
Семинар „Ауторско право у библиотечко-информационој 
делатности“ др Татјане Брзуловић-Станисављевић и др 
Драгане Столић, БГБ, 9.11.2017. 
Предавање „Путовање у књижевности за децу“ др Јелене 
Панић Мараш (у оквиру фестивала  за децу „Крокодокодил“), 
Књижара ИК Културни центар, Београд, 30.11.2017. 
Округли сто „Инклузивне активности за особе са 
инвалидитетом на територији Београда“, Библиотека „Петар 
Кочић“, 20.12.2017. 
Учешће у пројекту Библиотеке Града „Шта да читам“, 
децембар 2017. (један од аутора препорука за читање). 

Ружица Радосављевић, књижничар Семинар „Унапређење библиотечких услуга корисницима 
оштећеног вида“, НБС, 23.05.2017. 
Семинар „Хортикултурна е-библиотека“, БГБ, 16.10.2017. 
Семинар „Ауторско право у библиотечко-информационој 
делатности“ др Татјане Брзуловић-Станисављевић и др 
Драгане Столић, БГБ, 9.11.2017. 
Семинар „Читалачки клубови у библиотеци“ МА Јелене Бенић, 
НБС, 13.11.2017. 

Сребра Павић, књижничар Семинар „Иновације и трендови у јавним библиотекама“ 
Весне Црнковић, БГБ, 30.05.2017. 
Семинар  „Каталогизација серијских публикација (штампаних и 
електронских) и формирање и одржавање збирки серијских 
публикација“, НБС, 21.03.2017. 
Семинар „Ауторско право у библиотечко-информационој 
делатности“ др Татјане Брзуловић-Станисављевић и др 
Драгане Столић, БГБ, 9.11.2017. 

Татјана Александров, библиотекар Семинар „Аналитичка обрада саставних делова серијских 
публикација“, НБС, 22.03.2017. 

Славољуб Весовић, самостални 
књижничар 

Семинар „Ауторско право у библиотечко-информационој 
делатности“ др Татјане Брзуловић-Станисављевић и др 
Драгане Столић, БГБ, 9.11.2017. 

Тања Анисијевић, самостални 
књижничар 

Семинар „Модели дигитализације у библиотекама- садржаји 
од значаја за локалну заједницу“, БГБ, 12.12.2017. 

Одељење библиотека „Доситеј Обрадовић“ - Вождовац 
Марко Васиљевић, библиотекар Семинар „Коришћење игара у библиотекама“ др Адама 

Софронијевића, БГБ, 31.05.2017. 
Дијана Арсенијевић, библиотекар Семинар „Иновације и трендови у јавним библиотекама“ 

Весне Црнковић, БГБ, 30.05.2017. 
Тамара Мирковић, књижничар Семинар „Библиотечке услуге за особе треће животне доби“ 
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др Добриле Бегенишић и МА Јелене Бенић, НБС, 20.11.2017. 
Биљана Томић, књижничар Семинар „Читалачки клубови у библиотеци“ МА Јелене Бенић, 

НБС, 13.11.2017. 

Одељење библиотека „Исидора Секулић“ - Савски венац 

Александра Вићентијевић, начелник, 
виши библиотекар 

Семинар „Модели дигитализације у библиотекама- садржаји 
од значаја за локалну заједницу“, БГБ, 12.12.2017. 

Ивана Чернишова, библиотекар Семинар „Иновације и трендови у јавним библиотекама“ 
Весне Црнковић, БГБ, 30.05.2017. 
Семинар „Виртуелне библиотечке мреже“, Бања Врујци, 6-
8.06.2017. 

Споменка Милинковић, књижничар Семинар „Библиотечке услуге за особе треће животне доби“  
др Добриле Бегенишић и МА Јелене Бенић, НБС, 9.05.2017. 

Тања Миличић, библиотекар Семинар „Библиотечке услуге за особе треће животне доби“ 
др Добриле Бегенишић и МА Јелене Бенић, НБС, 9.05.2017. 

Драгана Жижић, књижничар Семинар „Библиотечке услуге за особе треће животне доби“ 
др Добриле Бегенишић и МА Јелене Бенић, НБС, 20.11.2017. 

Дарко Хабазин, библиотекар Семинар „Читалачки клубови у библиотеци“ МА Јелене Бенић, 
НБС, 13.11.2017. 

Одељење библиотека „Ђорђе Јовановић“ - Стари град 
Соња Душић, начелник Одељења, 
библиотекар 

Семинар „Хортикултурна е-библиотека“, БГБ, 16.10.2017.  
Семинар „Библиотечке услуге за особе треће животне доби“ 
др Добриле Бегенишић и МА Јелене Бенић, НБС, 20.11.2017. 
Предавање „Набавна и набавна политика“ др Добриле 
Бегенишић, БГБ, 7.12.2017.  

Анђелка Сувајџић, библиотекар Семинар „Електронска обрада старих и ретких књига“, Дечја 
библиотека „Драган Лукић“, 23.10.2017. 

Снежана Живковић, библиотекар Семинар „Читалачки клубови у библиотеци“, МА Јелене Бенић, 
БГБ, 19.05.2017. 
Стручно-научни скуп Библионет 2017., БГБ, 14-16.09.2017. 
Стручни скуп „Сусрети београдских библиотекара“, Библиотека 
„Влада Аксентијевић“, Обреновац, 21.12.2017.  

Александра Маринко, самостални 
књижничар 

Организација, реализација интернет обуке намењене 
пензионерима „ИТ 65+“ 
Семинар „Библиотечке услуге за особе треће животне доби“ 
др Добриле Бегенишић и МА Јелене Бенић, НБС, 9.05.2017. 
Едукативна радионица „Виртуелне музејске поставке у свету 
Mobirise-а“, Библиотека „Драган Лукић“, 6.12.2017. 
Стручни скуп „Сусрети београдских библиотекара“, Библиотека 
„Влада Аксентијевић“, Обреновац, 21.12.2017. 

Тамара Гилић, библиотекар Предавање Александра Ивановича Вислија, генералног 
директора Руске националне библиотеке „Српски рукописи из 
фонда Руске националне библиотеке“, САНУ, 5.04.2017. 
Семинар „Ауторско право у библиотечко-информационој 
делатности“ др Татјане Брзуловић-Станисављевић и др 
Драгане Столић, БГБ, 9. 11.2017. 

Дана Костић, књижничар Семинар „Библионица – креативност за библиотекаре изван 
кутије“ мр Весне Александровић, НБС, 30.03.2017. 

Љубица Дукић, књижничар Семинар „Хортикултурна е-библиотека“, БГБ, 16.10.2017.  

Мирјана Ивковић, књижничар Семинар „Хортикултурна е-библиотека“, БГБ, 16.10.2017. 

 Семинар „Електронска обрада старих и ретких књига“, 
Библиотека „Драган Лукић“, 23.10.2017. 

Ружица Бојнић, књижничар Семинар „Библиотечке услуге за особе треће животне доби“ 
др Добриле Бегенишић и МА Јелене Бенић, НБС, 20.11.2017. 
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Одељење библиотека „Петар Кочић“ - Врачар 
Александра Јеремић, библиотекар Семинар „Коришћење игара у библиотекама“ др Адама 

Софронијевића, БГБ, 31.05. 2017. 
Семинар „Хортикултурна е-библиотека“, БГБ, 16. 10.2017. 

Гордана Лештанин, библиотекар Семинар „Библионица – креативост за библиотекаре изван 
кутије“ мр Весне Александровић, НБС, 30.03.2017. 
Стручно-научни скуп Библионет 2017 - Информационо-
комуникационе технологије  и иновативни сервиси  у 
библиотекама, БГБ, 14-16.09.2017. 

Сандра Матијашевић, виши 
библиотекар 

Семинар „Ауторско право у библиотечко-информационој 
делатности“ др Татјане Брзуловић-Станисављевић и др 
Драгане Столић, БГБ, 9.11.2017. 

Ивана Мирковић, књижничар Семинар „Библиотечке услуге за особе треће животне доби“ 
др Добриле Бегенишић и МА Јелене Бенић, НБС, 20.11.2017. 

Одељење библиотека „Вук Караџић“ - Звездара 
Биљана Данић Грбић, библиотекар Семинар „Мотивисани библиотекари покрећу свет“ Јелене 

Јовин, Нови Сад, 8.03.2017. 
Семинар „Модели дигитализације у библиотекама -садржаји 
од значаја за локалну заједницу“, БГБ, 12.12.2017. 

Милица Буха, библиотекар Конференција „Wiki Live 2017 - Викимедија Србије“, Београд, 8-
9.04.2017. 
Семинар „Мотивисани библиотекари покрећу свет“ Јелене 
Јовин, Нови Сад, 8.03.2017. 
Радионица „Вики библиотекар“, УБ „Светозар Марковић“, 
22.06.2017. (асистент) 
Стручно-научни скуп Библионет 2017, БГБ, 14-16.09.2017. 
Ванредна скупштина Викимедије Србије, 3-4.12.2017. 
„Вики маратон Вики библиотекара“, УБ „Светозар Марковић“, 
26.12.2017. 

Александра Дукић, библиотекар Семинар „Ауторско право у библиотечко-информационој 
делатности“ др Татјане Брзуловић-Станисављевић и др 
Драгане Столић, БГБ, 9.11.2017. 

Драгана Малић, библиотекар 
саветник 

Семинар „Ауторско право у библиотечко-информационој 
делатности“ др Татјане Брзуловић-Станисављевић и др 
Драгане Столић, УБ „Светозар Марковић“, 4.10.2017. 
Коференција БДС „О чему говорим када говорим о 
библиотекама - заговарање, промовисање, лобирање“, НБС, 
14-15.12.2017. 

Лидија Вранеш Дреновац, виши 
библиотекар 

Семинар „Ауторско право у библиотечко-информационој 
делатности“ др Татјане Брзуловић-Станисављевић и др 
Драгане Столић, УБ „Светозар Марковић“, 4.10.2017. 
Семинар „Библиотечке услуге за особе треће животне доби“ 
др Добриле Бегенишић и МА Јелене Бенић, НБС, 20.11.2017. 

Татјана Бребановић, библиотекар Семинар „Читалачки клубови у библиотеци“ МА Јелене Бенић, 
БГБ, 19.05.2017. 

Светлана Митровић, библиотекар Семинар „Библиотечке услуге за особе треће животне доби“ 
др Добриле Бегенишић и МА Јелене Бенић, НБС, 20.11.2017. 

Снежана Радојчин, виши књижничар Конференција „Безбедност и здравље на раду“, Београд, 29-
31.05.2017. 
Семинар „Ауторско право у библиотечко-информационој 
делатности“ др Татјане Брзуловић-Станисављевић и др 
Драгане Столић, УБ „Светозар Марковић“, 4.10.2017. 
Семинар „Читалачки клубови у библиотеци“ МА Јелене Бенић, 
НБС, 13.11.2017. 
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Ивана Арсић, књижничар Семинар „Библионица“ мр Весне Александровић, НБС, 
14.11.2017. 

Јелена Спајић Ковач, књижничар Семинар „Библиотечке услуге за особе треће животне доби“ 
др Добриле Бегенишић и МА Јелене Бенић, НБС, 9.05.2017. 
Семинар „Читалачки клубови у библиотеци“ МА Јелене Бенић, 
БГБ, 19.05.2017. 

Одељење библиотека „Илија Гарашанин“ - Гроцка 
Жељка Шаин Милошевић, начелник 
Одељења, библиотекар 

Семинар „Читалачки клубови у библиотеци“ МА Јелене Бенић, 
НБС, 13.11.2017. 

Живко Николић, књижничар Конференција „Безбедност и здравље на раду“, Београд, 29-31. 
05. и 5-7.12.2017. 

Јована Јовановић, библиотекар Семинар „Хортикултурна е-библиотека“, БГБ, 16.10.2017. 
Семинар „Модели дигитализације у библиотекама -садржаји 
од значаја за локалну заједницу“, БГБ, 12.12.2017. 

Одељење библиотека „Лаза Костић“ - Чукарица 
Владан Николић, начелник 
Одељења, библиотекар 

Семинар „Иновације и трендови у јавним библиотекама“ 
Весне Црнковић, БГБ, 30.05.2017. 
Семинар „Коришћење игара у библиотекама“ др Адама 
Софронијевића, БГБ, 31.05.2017. 
„Вики радионица за запослене у установама културе“, 
Министарство културе, 6.10.2017. 
Семинар „Хортикултурна е-библиотека“, БГБ, 16.10.2017. 
Предавање „Набавка и набавна политика“ др Добриле 
Бегенишић, БГБ, 7.12.2017. 
Округли сто „Инклузивне активности за особе са 
инвалидитетом на територији града Београда“, Библиотека 
„Петар Кочић“, 20.12.2017. 
Семинар „Модели дигитализације у библиотекама - садржаји 
од значаја за локалну заједницу“, БГБ, 12.12.2017. 
Стручни скуп „Сусрети београдских библиотекара. Општинска 
библиотека и локална средина – заједнички пројекти и 
специјализовани библиотечки сервиси“. Презентација пројекта 
„Вртићи без граница 3“, Обреновац, 21.12.2017. 
Предавање „Нова парадигма сарадње у библиотекама“ др 
Адама Софронијевића, БГБ, 28.12.2017. 
Предавање „Проналажење информација у дигиталним 
библиотекама“ др Александре Тртовац, БГБ, 28.12.2017. 

Јелена Кесић, библиотекар Семинар „Библионица – креативност за библиотекаре изван 
кутије“ мр Весне Александровић, НБС, 30.03.2017. 
Семинар „Библиотечке услуге за особе треће животне доби“ 
др Добриле Бегенишић и МА Јелене Бенић, НБС, 9.05.2017. 
Семинар „Читалачки клубови у библиотеци“ МА Јелене Бенић, 
БГБ, 19.05.2017. 

Данијела Васиљевић, библиотекар Семинар „Коришћење игара у библиотекама“ др Адама 
Софронијевића, БГБ, 31.05.2017. 
Семинар „Читалачки клубови у библиотеци“ МА Јелене Бенић, 
НБС, 13.11.2017. 

Милена Николић, књижничар Семинар „Библиотечке услуге за особе треће животне доби“ 
др Добриле Бегенишић и МА Јелене Бенић, НБС, 20.11.2017. 

Верица Гутаљ Живковић, 
библиотекар 

Семинар „Коришћење игара у библиотекама“ др Адама 
Софронијевића, БГБ, 31.05.2017. 

Кристина Савић, библиотекар Семинар „Библионица – креативност за библиотекаре изван 
кутије“ мр Весне Александровић, НБС, 14.11.2017. 
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Јасна Јанковић, виши књижничар Семинар „Унапређење библиотечких услуга корисницима 
оштећеног вида“, НБС, 7.11.2017. 
Семинар „Хортикултурна е-библиотека“, БГБ, 16.10.2017. 

Одељење библиотека „Јован Дучић“ – Барајево 
Виолета Младеновић, књижничар Семинар „Виртуелне библиотечке мреже“, Бања Врујци, 6-

8.06.2017. 
Семинар „Хортикултурна е-библиотека“, БГБ, 16.10.2017. 
Округли сто „Инклузивне активности за особе са 
инвалидитетом на територији града Београда“, Библиотека 
„Петар Кочић“, 20.12.2017. (презентација). 
Стручни скуп „Сусрети београдских библиотекара.Општинска 
библиотека и локална средина – заједнички пројекти и 
специјализовани библиотечки сервиси“. Рад „Пружам ти руку“, 
Обреновац, 21.12.2017. 

Милица Николић, књижничар Семинар „Библионица – креативност за библиотекаре изван 
кутије“ мр Весне Александровић, НБС, 30.03.2017. 
Семинар „Читалачки клубови у библиотеци“ МА Јелене Бенић, 
НБС, 13.11.2017. 

Наталија Стевановић, књижничар Семинар „Читалачки клубови у библиотеци“ МА Јелене Бенић, 
НБС, 13.11.2017. 

Одељење библиотека „Миодраг Булатовић“ - Раковица 

Андријана Јеловац, библиотекар Семинар „Читалачки клубови у библиотеци“ МА Јелене Бенић, 
БГБ,  19.05.2017. 
Семинар „Модели дигитализације у библиотекама - садржаји 
од значаја за локалну заједницу“, БГБ, 12.12.2017. 

Зорица Јовичић, библиотекар Семинар „Читалачки клубови у библиотеци“, МА Јелене Бенић, 
БГБ,  19.05.2017. 
Семинар „Хортикултурна е-библиотека“, БГБ, 16.10.2017. 

Светлана Јовичић Божић, 
библиотекар 

Семинар „Читалачки клубови у библиотеци“ МА Јелене Бенић, 
НБС, 13.11.2017. 

Тања Тошић, књижничар Семинар „Читалачки клубови у библиотеци“ МА Јелене Бенић, 
НБС, 13.11.2017. 

Одељење библиотека „Свети Сава“ - Земун и Сурчин 
Наташа Тркуља, начелник Одељења 
библиотекар 

Семинар „Иновације и трендови у јавним библиотекама“ 
Весне Црнковић, БГБ, 30.05.2017. 
Радионица „Јавно заговарање за библиотеке: локална и 
међународна искуства“, НБС, 9.05.2017. 
Семинар „Коришћење игара у библиотекама“ др Адама 
Софронијевића, БГБ, 31.05. 2017. 
Стручно-научни скуп Библионет 2017, БГБ, 14-16.09.2017. 
Семинар „Хортикултурна е-библиотека“, БГБ, 16.10.2017. 
Семинар „Ауторско право у библиотечко-информационој 
делатности“ др Татјане Брзуловић-Станисављевић и др 
Драгане Столић, БГБ, 9.11.2017. 
Предавање „Набавка и набавна политика“ др Добриле 
Бегенишић, БГБ, 7.12.2017. 
Семинар „Модели дигитализације у библиотекама - садржаји 
од значаја за локалну заједницу“, БГБ, 12.12.2017. 

Данијела Губеринић, библиотекар Семинар „Библиотечке услуга за особе треће животне доби“ 
др Добриле Бегенишић и МА Јелене Бенић, Одељење 
библиотека „Свети Сава“, Земун, 9.05.2017/25.05.2017. 
Предавање „Набавка и набавна политика“ др Добриле 
Бегенишић, БГБ, 7.12.2017. 
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Саша Бојић, књижничар Семинар „Иновације и трендови у јавним библиотекама“ 
Весне Црнковић, БГБ, 30.05.2017. 

Богданка Старчевић, библиотекар Семинар „Коришћење игара у библиотекама“ др Адама 
Софронијевића, БГБ, 31.05. 2017. 

Татјана Перовић, библиотекар Семинар „Библиотечке услуга за особе треће животне доби“ 
др Добриле Бегенишић и МА Јелене Бенић, Одељење 
библиотека "Свети Сава", Земун, 9.05.2017/25.05.2017. 
Стручно-научни скуп Библионет 2017, БГБ, 14-16.09.2017. 

Драгана Михаиловић, виши 
библиотекар 

Семинар „Библиотечке услуга за особе треће животне доби“ 
др Добриле Бегенишић и МА Јелене Бенић, Одељење 
библиотека „Свети Сава“, Земун, 9.05.2017/25.05.2017. 
Стручно-научни скуп Библионет 2017, БГБ, 14-16.09.2017. 
Семинар „Ауторско право у библиотечко-информационој 
делатности“ др Татјане Брзуловић-Станисављевић и др 
Драгане Столић, БГБ, 9.11.2017. 
Конференција БДС „О чему говорим када говорим о 
библиотекама: заговарање, промовисање, лобирање“, НБС, 
13-15.12.2017. 

Ружица Пунишић, библиотекар Семинар „Читалачки клубови у библиотеци“ МА Јелене Бенић, 
БГБ, 19.05.2017. 

Мирјана Савић, библиотекар 
саветник 

Семинар „Библиотечке услуга за особе треће животне доби“ 
др Добриле Бегенишић и МА Јелене Бенић, Одељење 
библиотека „Свети Сава“, Земун, 9.05.2017/25.05.2017. 
Научни скуп „Посебне збирке у контексту заштите културне 
баштине и као подстицај културног развоја“, НБС, 2-4.10.2017. 
Презентација рада „Промоција националног и глобалног 
културног наслеђа кроз рад Фонда уметности и галерије 
"Атријум" Библиотеке града Београда“. 
Конференција БДС „О чему говорим када говорим о 
библиотекама: заговарање, промовисање, лобирање“, НБС, 
13-15.12.2017. 

Марија Матовић, виши књижничар Семинар „Читалачки клубови у библиотеци“ МА Јелене Бенић, 
БГБ, 19.05.2017. 

Светлана Ракановић, библиотекар Семинар „Библиотечке услуга за особе треће животне доби“ 
др Добриле Бегенишић и МА Јелене Бенић, Одељење 
библиотека „Свети Сава“, Земун, 9.05.2017/25.05.2017. 

Ивана Беговић, књижничар Семинар „Библиотечке услуга за особе треће животне доби“ 
др Добриле Бегенишић и МА Јелене Бенић, Одељење 
библиотека „Свети Сава”, Земун, 9.05.2017/25.05.2017. 

Горана Елчић, виши књижничар Семинар „Читалачки клубови у библиотеци“ МА Јелене Бенић, 
БГБ, 19.05.2017. 

Милица Алфиревић, самостални 
књижничар 

Семинар „Библиотечке услуга за особе треће животне доби“ 
др Добриле Бегенишић и МА Јелене Бенић, Одељење 
библиотека „Свети Сава“, Земун, 9.05.2017/25.05.2017. 
Семинар „Хортикултурна е-библиотека“, БГБ, 16.10.2017. 

Зорица Шушњар, књижничар Семинар „Библиотечке услуга за особе треће животне доби“ 
др Добриле Бегенишић и МА Јелене Бенић, Одељење 
библиотека „Свети Сава“, Земун, 9.05.2017/25.05.2017. 
Семинар „Хортикултурна е-библиотека“, БГБ, 16.10.2017. 

Мирослава Марић, библиотекар 
  

Семинар „Библиотечке услуга за особе треће животне доби“ 
др Добриле Бегенишић и МА Јелене Бенић, Одељење 
библиотека „Свети Сава“, Земун, 9.05.2017/25.05.2017. 

Весна Јевремовић, књижничар Семинар „Библиотечке услуга за особе треће животне доби“ 
др Добриле Бегенишић и МА Јелене Бенић, Одељење 
библиотека „Свети Сава“, Земун, 9.05.2017/25.05.2017. 
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Одељење, стручни радник, радно 
место (звање) 

Назив дешавања, место и време 

Весна Пупавац, књижничар Семинар „Библиотечке услуга за особе треће животне доби“ 
др Добриле Бегенишић и МА Јелене Бенић, Одељење 
библиотека „Свети Сава“, Земун, 9.05.2017/25.05.2017. 

Мирјана Милић, књижничар Семинар „Библиотечке услуга за особе треће животне доби“ 
др Добриле Бегенишић и МА Јелене Бенић, Одељење 
библиотека „Свети Сава“, Земун, 9.05.2017/25.05.2017. 

Мира Стојнић, библиотекар Семинар „Библиотечке услуга за особе треће животне доби“ 
др Добриле Бегенишић и МА Јелене Бенић, Одељење 
библиотека „Свети Сава“, Земун, 9.05.2017/25.05.2017. 

Александра Арсенијевић, 
библиотекар 

Семинар „Библиотечке услуга за особе треће животне доби“ 
др Добриле Бегенишић и МА Јелене Бенић, Одељење 
библиотека „Свети Сава“, Земун, 9.05.2017/25.05.2017. 

Одељење библиотека „Вук Караџић“ - Нови Београд 
Јелена Марковић, начелник 
Одељења, библиотекар 

Семинар „Хортикултурна е-библиотека“, БГБ, 16.10.2017. 
Семинар „Ауторско право у библиотечко-информационој 
делатности: повреда права и појам плагијата“ др Татјане 
Брзуловић-Станисављевић и др Драгане Столић, БГБ, 
9.11.2017. 
Предавање „Набавка и набавна политика“ др Добриле 
Бегенишић, БГБ, 7.12.2017. 
Семинар „Модели дигитализације у библиотекама - садржаји 
од значаја за локалну заједницу“, БГБ, 12.12.2017. 

Александра Савковић, библиотекар Семинар „Ауторско право у библиотечко-информационој 
делатности: повреда права и појам плагијата“ др Татјане 
Брзуловић-Станисављевић и др Драгане Столић, БГБ, 
9.11.2017. 
Стручни скуп „Сусрети београдских библиотекара. Општинска 
библиотека и локална средина – заједнички пројекти и 
специјализовани библиотечки сервиси“. Презентација рада 
„Библиотека позоришта сенки“, Библиотека „Влада 
Аксентијевић“, Обреновац, 21.12.2017. 

Бранка Чанковић, виши књижничар Семинар „Хортикултурна е-библиотека“, БГБ, 16.10.2017. 

Наташа Котараш Бјеговић, 
библиотекар 

Семинар „Каталогизација серијских публикација и формирање 
и одржавање збирке серијских публикација“, НБС, 21.03.2017. 
Стручни скуп „Сусрети београдских библиотекара. Општинска 
библиотека и локална средина – заједнички пројекти и 
специјализовани библиотечки сервиси“. Презентација рада 
„Библиотека позоришта сенки“, Библиотека „Влада 
Аксентијевић“, Обреновац, 21.12.2017. 
Семинар „Модели дигитализације у библиотекама - садржаји 
од значаја за локалну заједницу“, БГБ, 12.12.2017. 

Мирјана Комад, библиотекар Семинар „Каталогизација серијских публикација и формирање 
и одржавање збирке серијских публикација“, НБС, 21.03.2017. 

Драгана Романић, библиотекар Семинар „Библионица“ мр Весне Александровић, НБС, 
14.11.2017. 

Маријана Дебељак, библиотекар Семинар „Библионица“ мр Весне Александровић, НБС, 
14.11.2017. 

Блажимир Јоковић, библиотекар Семинар „Мотивисани библиотекари покрећу свет“ Јелене 
Јовин, Салон књиге, Нови Сад, 8.03.2017. 
Семинар „Иновације и трендови у јавним библиотекама“ 
Весне Црнковић, БГБ, 30.05.2017. 
Семинар „Библиотечке услуге за особе треће животне доби“ 
др Добриле Бегенишић и МА Јелене Бенић, НБС, 20.11.2017. 
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Одељење, стручни радник, радно 
место (звање) 

Назив дешавања, место и време 

 Округли сто „Инклузивне активности за особе са 
инвалидитетом на територији града Београда“, Библиотека 
„Петар Кочић“, 20.12.2017. 
Семинар „Модели дигитализације у библиотекама - садржаји 
од значаја за локалну заједницу“, БГБ, 12.12.2017. 

Смиља Тодорчевић, библиотекар Стручни скуп Библионет 2017, БГБ, 14-15.09.2017. 

Јована Видмар, књижничар Предавање „Набавка и набавна политика“ др Добриле 
Бегенишић, БГБ, 7.12.2017. 

Ненад Симић, књижничар Семинар „Модели дигитализације у библиотекама - садржаји 
од значаја за локалну заједницу“, БГБ, 12.12.2017. 

Одељење библиотека „Деспот Стефан Лазаревић“ - Младеновац 
Јасмина Чабрило, библиотекар Семинар „Библиотечке услуге за особе треће животне доби“ 

др Добриле Бегенишић и МА Јелене Бенић, НБС, 9.05.2017. 
Љиљана Кузмић, библиотекар Семинар „Коришћење игара у библиотекама“ др Адама 

Софронијевића, БГБ, 31.05.2017. 
Никола Костадиновић, виши 
књижничар 

Семинар „Библиотечке услуге за особе треће животне доби“ 
др Добриле Бегенишић и МА Јелене Бенић, НБС,  20.12.2017. 

Никола Филиповић, библиотекар Семинар „Модели дигитализације - садржаји значајни за 
локалну заједницу“, БГБ, 12.12.2017. 

Одељење библиотека „Милован Видаковић“ - Сопот 
Весна Сарић, начелник, библиотекар Семинар „Иновације и трендови у јавним библиотекама“ 

Весне Црнковић, БГБ, 30.05.2017. 
Стручно-научни скуп Библионет 2017 - Информационо-
комуникационе технологије и иновативни сервиси у 
библиотеци, БГБ, 14-15.09.2017. 
Семинар „Хортикултурна е-библиотека“, БГБ, 16.10.2017. 
Предавање „Набавка и набавна политика“ др Добриле 
Бегенишић, БГБ,7.12.2017. 
Округли сто „Инклузивне активности за особе  са 
инвалидитетом на територији града Београда“, Библиотека 
„Петар Кочић“, 20.12.2017. 

Ивана Теноди Обрадовић, 
библиотекар 

Семинар „Коришћење игара у библиотекама“ др Адама 
Софронијевића, БГБ, 31.05.2017. 
Семинар „Модели дигитализације - садржаји значајни за 
локалну заједницу“, БГБ, 12.12.2017. 

Катарина Миош, библиотекар Семинар „Читалачки клубови у  библиотеци" МА Јелене Бенић,  
БГБ, 19.05.2017. 
Округли сто „Инклузивне активности за особе  са 
инвалидитетом на територији града Београда“, Библиотека 
„Петар Кочић“, 20.12.2017. 

Виолета Буквић, књижничар Семинар „Читалачки клубови у  библиотеци" МА Јелене Бенић, 
БГБ, 19.05.2017. 

Мирјана Ребић, књижничар Семинар „Хортикултурна е-библиотека“, БГБ, 16.10.2017. 
Табела 10: Преглед стручног усавршавања и активности стручних радника у 2017. год. 

3.11 Издавачка делатност  

 Зборник „Андрић, Београд, прича”, поводом 125. година од Андрићевог рођења (едиција 
Врхови); 

 Зборник „Библионет 2017“ у сарадњи са Заједницом матичних библиотека; 
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 Монографију-каталог „Драгоцености Библиотеке града Београда“ и истоимени календар 
за 2018. годину. 

Библиотека је објавила 9 каталога у склопу изложби организованих у Галерији Атријум: 

• Здравко Велован „Трагови постојања“, изложба акварела, 14. фебруар - 4. март 2017. 

• Слободан Каштаверац: „Констелације“, изложба пастела, 7 - 25. март 2017. 

• Драгиша Ћосић: „Од легенде ка причи“, изложба графика, 21. април - 6. мај 2017. 

• Зорка Церовић „Тајне камених кућа“, изложба слика, 18. мај - 6. јун 2017. 

• Лепосава Лепа Милошевић Сибиновић: „Вода у књигама уметника - пергамент 
коцертина“, пројекат међународне културне сарадње, 8 - 26. јун 2017. 

• Љиљана Лили Оташевић: „Тамо где "Ја" почиње“, изложба фото-колажа и инсталација, 30. 
јун - 29. јул 2017. 

• Петар Пеца Поповић „Рок меморабилије – Заустављеност“  2 - 13.новембар, 2017. 

• Селман Тртовац: „Цртежи“, изложба цртежа, 14. новембар - 5. децембар 2017. 

• Јована Живчић Радовановић: „Додирујем, значи постојим“, изложба цртежа, 11 - 28. 
децембар 2017. 

У оквиру пројекта „Негујмо српски језик“, Библиотека је радила дизајн и припрему за штампу 
бројних промотивно-едукативних материјала. 

3.12 Награде  

У оквиру Дана Библиотеке,  додељено је више награда из области библиотекарства и издаваштва. 
Награда „Марија Илић Агапова“ за најбољег библиотекара са територије града Београда 
додељена је мр Вери Петровић, библиотекару саветнику, руководиоцу Одељења за матичну 
делатност Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у Београду. Награда „Глигорије 
Возаровић” за најбољег издавача у 2016. Години, додељена је ЈП „Службени гласник“, а награда 
за најбољег књижара припала је Марији Јанковић, књижару и шефу књижаре „Српска књижевна 
задруга“. 

Према подацима из мреже Библиотеке града Београда, најчитанија књига страног аутора у 2016. 
години јесте роман „Чудан осећај у мени“ турског књижевника Орхана Памука у издању 
Издавачког предузећа „Геопоетика“. 

Награда „Читалац године“ у категорији деце до 14 година припала је шестогодишњој Нади 
Лазаревић из Младеновца, а читалац године 2016. у категорији одраслих је Љиљана Тадић из 
општине Чукарица. 
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4 ПРЕГЛЕД РАДА ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ БИБЛИОТЕКА 
ГРАДА БЕОГРАДА   

4.1  Одељење за набавку и обраду библиотечке грађе 

4.1.1 Организациона структура 

Одељење за набавку и обраду библиотечке грађе организовано је у два сегмента, набавка и 
обрада. Послови набавке су: 

 Анализа и попуњавање фондова мреже Библиотеке града Београда (праћење издавачке 
делатности, вођење и евидентирање дезидерата, припремање материјала за Комисију за 
набавку библиотечке грађе, вођење евиденције о поклону, вођење евиденције о 
Локалном обавезном примерку, прављење завршних извештаја и друго. У оквиру набавке,  
води се и евиденција о издањима Библиотеке града Београда. 

 Централни инвентар, на две локације, Будимска 10а и Кнез Михаилова 56. У Будимској 
10а, инвентаришу се публикације (преузимају записи из базе БИСИС Библиотеке града 
Београда) за седам Одељења мреже (Врачар, Чукарица, Раковица, Сопот, Младеновац, 
Барајево, Гроцка), врши се пријем публикација, провера и расподела.  У Кнез Михаиловој 
56, води се Централни инвентар, што подразумева инвентарисање свих наслова које је 
Библиотека града Београда набавила (без обзира на начин набавке), за све огранке и 
одељења мреже; инвентаришу се публикације (преузимају записи из базе БИСИС  
Библиотеке града Београда) за шест Одељења мреже библиотека (Вождовац, Звездара, 
Стари град, Савски венац, Нови Београд, Земун и Сурчин,); ради се први запис свих нових 
наслова који се набаве за Библиотеку града  Београда; чувају се књиге инвентара свих 
одељења Библиотеке; након расхода и ревизије врши се расход кроз књиге инвентара и 
чувају све одлуке о расходу и ревизији.  

Инвентарисање Одељења мреже библиотека, ради се преко TeamViewer-а програма за 
даљинску подршку и дељење података. 

Послови обраде: 

 Израда и одржавање ауторског каталога 
 Израда и одржавање стручног каталога  
 Израда и одржавање предметног каталога  

4.1.2 Најзначајнији резултати у 2017. години 

Током 2017. године, у Одељењу су остварени следећи резултати: 

 Набављено је 77.733 библиотечко-информационих јединица (70.499 монографских, 7.225 
серијских и 9 јединица некњижне грађе) за Мрежу Библиотеке града Београда, а 
инвентарисано 59.501 јединица; 

 Стручни радници Одељења учествовали на Акредитованом семинару од стране ЗУОВ-а 
Основе савременог библиотекарства за школске библиотекаре; 
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 Настављена је успешна сарадња са бројним издавачким кућама, културним установама, 
појединцима. Најактивнија сарадња је са програмском акцијом Радио Београда „Књига 
солидарности“ (Библиотека поклонила 1.248 примерака); 

 Учешће на Сајму књига; 
 Стручни радници унаредили своја знања на семинарима и конференцијама. 

4.1.3 Фонд 

Фонд Мреже одељења Библиотеке града Београда обогаћен је са 77.733 јединице грађе. 

У 2017. години, завршена је ревизија књижног фонда у свим Одељењима мреже Библиотеке 
града Београда, као и у Одељењима Библиотеке, Фонду периодике и у Фонду старе и ретке књиге. 
Одељење за рад са корисницима има највећи фонд који је разврстан у различите колекције, због 
тога је свођење свих параметара ревизије компликованије него код других фондова. У децембру 
је започето састављање предлога за расход, а уједно су подаци о пронађеним јединицама 
убацивани у електронску базу. Након састављених листи предлога за расход, урађених извештаја и 
записника, ревизија ће бити сведена и у Одељењу за рад са корисницима и у дечјим одељењима 
„Змај“ и „Невен“. Тачан број јединица, стварно стање фонда Библиотеке са мрежом, биће познато 
након састављања завршног извештаја. 

Током 2017. године, завршена је рекаталогизација у дечјем одељењу „Невен“(уношење података 
„старог“ дела фонда у електронску базу БИСИС 4, као и комплетна ауторска и стручна обрада 
монографских публикација). 

Отворен је Руски кутак, све публикације добијене на поклон током 2017. године инвентарисане су 
и обрађене.  
У 2017. години, издвојена је посебна збирка поклона, Колекција књига поклоњених директорки 
Библиотеке. Публикације су инвентарисане, обрађене и смештене у Одељењу библиотека „Ђорђе 
Јовановић“, Змај Јовина 1. Ова збирка није коначна и затворена.  

4.1.4 Кадар 

У Одељењу је радило  18 стручних радника, укључујући начелника Одељења.  

Основан је БИСИС тим (побољшање програма и увођење нове верзије). У раду тима учествују 
Оливера Калдесић, начелник Одељења и Дубравка Прендић, билиотекар.  

Оливера Калдесић је члан Комисије за набавку библиотечке грађе. 

Велика пажња посвећена је стручном усавршавању запослених. Детаљан приказ стручног 
усавршавања запослених, дат је у Одељку  3.10 овог извештаја. 

4.1.5 Групни инвентар по начину набавке за Мрежу одељења Библиотеке града 
Београда – табеларни приказ 

Начини набавке у 2017. години: Републички откуп, Јавна набавка (средства одобрена од 
Секретаријата за културу Скупштине града Београда), локални обавезни примерак, маркетинг, 
размена, поклони. Одабир књига Републичког откупа, према предлогу који је послала Народна 
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библиотека Србије, извршила је Комисија за набавку библиотечке грађе, консултујући дезидерате 
из мреже Одељења, поштујући потребе и захтеве корисника јавних библиотека на територији 
града Београда. Одабир књига Јавне набавке, средствима које је одобрио Секретаријат за културу 
Скупштине града Београда, рађен је на исти начин. 

 

Редни бр Набавка Број примерака 

1. Куповина (средства оснивача и сопствена средства) 37.010 

2. Републички откуп 20.899 

3. 
Остали начини набавке (куповина, локални обавезни 
примерак, поклони, маркетинг, поклон издавача, размена, 
издања БГБ) 

12.590 

4. Серијске публикације 
новине 6.997 

часописи 228 

5. Некњижна грађа  9 

УКУПНО 77.733 

Табела 1: Број набављених јединица грађе у 2017. години   

  
Велики део набављених примерака је пристигао Локалним обавезним примерком. У Одељењу се 
редовно контактирају издавачи, који су према чл. 3, тачка 2 Закона о обавезном примерку 
публикација, дужни да Локални обавезни примерак достављају јавној библиотеци града, односно 
општине у којој имају седиште, односно пребивалиште, ради формирања и попуне завичајне 
збирке7

                                                           
7    доступно на: 

. Обавезни примерак редовно су достављали следећи издавачи: Албатрос плус, Архив 
Србије, БИГЗ, Весели четвртак, Вулкан издаваштво, Геопоетика издаваштво, Дерета, Досије студио, 
Драганић, Евро Бук, Европски центар за мир и развој, Завод за заштиту природе Србије, Завод за 
заштиту споменика културе, Завод за уџбенике, Знак, Институт за међународну политику и 
привреду, Креативни центар, Лагуна, Музеј историје Југославије, Музеј позоришне уметности, 
Музиколошки институт САНУ, Народни музеј Србије, Одисеја, Пословни биро, Правни факултет, 
Принцип прес, Прополис букс, Публик практикум, Савез инжењера и техничара Србије, Савез 
инжењера и техничара текстилаца Србије, САНУ, СКЗ, Службени гласник, Филозофски факултет, 
Чигоја штампа. 

Јавна набавка књига у 2017. години, коју је средствима омогућио Секретаријат за културу 
Скупштине града Београда, расписана је два пута, крајем септембра и крајем новембра. Овакав 
начин набавке изискује законско временско одређење, па су примерци набављени јавном 
набавком крајем децембра тек почели да се распоређују, а инвентарисаће се почетком 2018. 
године. Сви примерци набављени преко Републичког откупа су инвентарисани и испоручени, 
закључно са децембром 2017. године.  

 

 

http://www.kultura.gov.rs/lat/dokumenti/propisi-iz-oblasti-kulture/zakon-o- оbaveznom-primerku-publikacija 

http://www.kultura.gov.rs/lat/dokumenti/propisi-iz-oblasti-kulture/zakon-o-�
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Инвентарисање библиотечко-информационих јединица  

За Мрежу одељења Библиотеке града Београда, укупно је, до сада, инвентарисано 59.501 
примерак библиотечко-информационих јединица.  

 

Библиотека, општина Број инвентарисаних 
јединица 

"Доситеј Обрадовић", Вождовац 4.923 
„Петар Кочић“, Врачар 2.789 
„Вук Караџић“ Звездара 5.668 
„Лаза Костић“ , Чукарица 5.238 
„Миодраг Булатовић“, Раковица 3.977 
„Јован Дучић“, Барајево 1.936 
„Деспот Стефан Лазаревић“, Младеновац 2.298 
„Исидора Секулић“, Савски венац 3.290 
„Ђорђе Јовановић“, Стари град 2.678 
„Свети Сава“, Земун и Сурчин 7.543 
„Вук Караџић“, Нови Београд 5.281 
„Илија Гарашанин“, Гроцка 3.196 
„Милован Видаковић“, Сопот 1.922 
Библиотека града Београда 8.217 
Библиотека града Београда, серијске публикације 545 
УКУПНО 59.501 

Табела 2: Број инвентарисаних јединица у 2017. години 

4.1.6 Издања БГБ 

Током 2017. године, у едицији Врхови објављен је зборник радова о стваралаштву Иве андрића 
под називом „Андрић, Београд, прича“. Одељење је пласирало ово и остала издања Библиотеке 
(продаја и поклон).    

4.1.7 Обрада библиотечко-информационе грађе 

Потпуну обраду, кроз све каталоге, добило је 1.771 наслов библиотечко-информационих јединица. 
У Одељењу се кроз сва три каталога ради редакција, уједначавање, рекаталогизација и 
рекласификација.        

АУТОРСКИ 
КАТАЛОГ 

Обрађено нових наслова Рад на записима (редакција, 
рекаталогизација, уједначавање) 

4.349 6.180 

СТРУЧНИ 
КАТАЛОГ 

Обрађено нових наслова Рад на записима (прегледано, 
рекласификованао) 

5.197 4.132  

(8.458 УДК индекса) 
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ПРЕДМЕТНИ 
КАТАЛОГ 

Обрађено нових наслова Рад на записима (редиговано, 
рекаталогизовано) 

1.771  

(1.738 предметних одредница) 

3.206  

(8.123 предметних одредница) 
Табела 3: Обрађени наслови кроз сва три каталога 

4.1.8 Ревизија 

Ревизија је завршена у свим одељењима и огранцима мреже. У Одељењу за рад са корисницима, 
током 2017. године, подаци о пронађеним примерцима су се убрзано уписивали у базу БИСИС и 
вршиле су се припреме за писање предлога за расход.  Истовремено, припремају се  предлози за 
расход и дечјих одељења „Змај“ и „Невен“. 

Ревизија у Одељењу старе и ретке књиге комплетно је завршена за сву врсту грађе, као и у 
Одељењу периодике. Након утврђеног стања кроз књиге инвентара, урађеног записника и 
извештаја, спискова предлога за расход, биће познато стварно стање фонда. 
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4.2 Одељење за унапређење библиотечке делатности 

4.2.1  Општи преглед 

Одељење за унапређење библиотечке делатности у оквиру Сектора за библиотечку делатност 
врши функцију матичне надлежности која је регулисана Законом о библиотечко-информационој 
делатности (Службени гласник РС бр. 52/11), Статутом и другим подзаконским актима као и 
општим актима Библиотеке на подручју града Београда. Спроводи надзор над стручним радом и 
условима рада у јавним, школским и специјалним библиотекама; води бригу о унапређењу и 
развоју делатности и стручном усавршавању; иницира, спроводи и координира активности 
значајне за рад и развој Библиотеке града Београда. Обједињује пословање у матичној 
библиотеци, прати домете библиотечко-информационе делатности у Србији и свету.  

Следи приказ остварених резултата у 2017. години:  

НАДЗОР РЕГИСТРАЦИЈА 
СТРУЧНА 
ПОМОЋ 

МБС 

ЕДУКАЦИЈА 

СЕМИНАРИ (за 
запослене у 
Библиотеци) 

СЕМИНАРИ 

(аутор Библиотека 
града) 

   БИСИС ОБУКA 

20 4 441 491 9 7 200 сати 

Табела 1: Преглед активности у 2017. години 

4.2.1.1 Надзор  

Надзор је један од основних задатака Матичне службе и обављен је у следећим библиотекама: 
Средње школе у Барајеву, ОМШ „Стеван Христић“ у Младеновцу, Урбанистичког завода града 
Београда, Електротехничке школе „Никола Тесла“, ЈКП „Градска чистоћа“, Астрономског друштва 
„Руђер Бошковић“, ОШ „Мирослав Антић“,  Железничко техничке школе, ОШ „Бранко Пешић“, ОШ 
„Змај Јова Јовановић“, ОМШ „Невена Поповић“, Пољопривредно-хемијске школе Обреновац, ОШ 
„Мића Стојковић“ Умчари, ОШ „Душан Дугалић“, ОШ „Миодраг Матић“, ОШ „Бора Станковић“ и 
СМШ „Коста Манојловић”, СМШ „Др Војислав Вучковић“, Удружења „Савез уједињених великих 
ложа Србије“, Средње занатске школе. 

4.2.1.2 Стручна помоћ  

Пружање редовне стручне помоћи и консултације са библиотекарима представљају главни део 
инструктивног рада Одељења за унапређење и обухватају сваки вид стручне помоћи и обуке у 
библиотекарству (у просторијама Одељења, телефонским путем и електронском поштом): 
прикупљање, обрада, чување библиотечке грађе, ревизија, расход, смештај, припрема полагања 
стручног испита, оснивање библиотеке и др.  

Више пута су библиотекари Одељења одлазили у службену посету библиотекама по позиву  
стручних радника или представника институције у чијем се саставу налази библиотека, школске 
или јавне библиотеке ради консултација и изналажења одговарајућег решења за правилан рад 
библиотеке или отклањање нејасноћа у самом приступу у раду стручног радника или библиотеке. 
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О стручним посетама су састављени извештаји у којима се, између осталог, наводе и предложене 
мере за унапређење рада библиотека.  

Посебну стручну помоћ библиотекари Одељења су пружили колегама у оквиру попуњавања 
обрасца Подаци о библиотечком пословању за базу МБС (Мрежу библиотека Србије. 

Стручна помоћ пружена је 441 пут библиотекама различитог типа:  

Специјалним библиотекама: Aстрономске опсерваторије, ЈКП ГСП „Београд“(2), Музеја Николе 
Тесле, Урбанистичког завода града Београда, Задужбине Илије М. Коларца, Народне скупштине 
Републике Србије, Скупштине града Београда, Министарства спољних послова Републике Србије, 
Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање запослених, Музеја ваздухопловства 
Београд, Железничког музеја, Педагошког музеја, УК „Рекс“, Савеза јеврејских општина Србије, 
Дечјег културног центра Београда, Београдске аутобуске станице, ЈП „Пошта Србије“, Саобраћајног 
института ЦИП,  Позоришта „Бошко Буха“, Завода за заштиту споменика културе Београда, Архива 
Србије, ЈКП „Градска чистоћа“(2), Савеза уједињених великих ложа Србије, Библиотеци „Милан 
Будимир“ за слепе и слабовиде. 

 Библиотекама основних школа: „Стари град“, „Вук Караџић“, „Војвода Радомир Путник“, „Војвода 
Мишић“, „Војвода Степа“, „Стефан Немања“, „Доситеј Обрадовић“,  „Стеван Дукић“, „Младост“, 
„Милан Ракић“, „Ђура Даничић“, „Бранислав Нушић“, „Филип Филиповић“, „Карађорђе“, „Васа 
Чарапић“, „Змај Јова Јовановић“, „Јанко Веселиновић“, „Милан Ђ. Милићевић“, „Миодраг Матић“, 
„Старина Новак“, „Иван Милутиновић“, „Стеван Сремац“, „Јован Поповић“, „Аца Милосављевић“, 
„Петар Петровић Његош“, „Милош Црњански“, „Јосиф Панчић“, „Браћа Јерковић“, „Бранко 
Ћопић“, „Вељко Дугошевић“, „Надежда Петровић“, „Душко Радовић“, „Марко Орешковић“, „Краљ 
Александар I“, „Јован Стерија Поповић“, „Ратко Митровић“, „20. Октобар“, „14. Октобар“, „Драган 
Лукић“, „Бранко Радичевић“, „Илија Бирчанин“,  „Влада Обрадовић Камени“, ШООО „Обреновац“, 
ОШ за децу оштећеног слуха и говора „Радивој Поповић“, „Свети Сава“ у Врчину, „Кнез Лазар“, 
„Свети Сава“ у Младеновцу, „Живомир Савковић“, „Дражевац“, МШ „Ватрослав Лисински“, ОМШ 
„Стеван Христић“ у Младеновцу, „Бранко Пешић“, МШ „Даворин Јенко“, Школе за оштећене 
слухом - наглуве „Стефан Дечански“, „Милош Црњански“, „Филип Кљајић Фића“, „Коста 
Абрашевић“, „Иван Гундулић“, „Краљ Петар први“, „Ђура Јакшић“, „Раде Драинац“, „Борислав 
Пекић“, „Иво Лола Рибар“, „Кнез Сима Марковић“, „Свети Сава“, „Мића Стојковић“ Умчари, „Љуба 
Ненадовић“, МШ „Коста Манојловић“, МШ „Јосип Славенски“, Основне музичке школе „Стеван 
Христић“ Младеновац, Основне музичке школе „Невена Поповић“, „Бора Станковић“, „Бранко 
Пешић“, „Сава Јовановић Сирогојно“, „Скадарлија“, „Мића Стојковић“, МШ „Ватрослав Лисински“, 
„Душан Дугалић“, „Миодраг Матић“, „Веселин Маслеша“ и др. 

Библиотекама средњих школа: Саобраћајно-техничке школе, Четрнаесте београдске гимназије (2),  
Медицинске школе „Надежда Петровић“, Гимназије „Патријарх Павле“, Гимназије „Милош 
Црњански“, Угоститељско-туристичке школе, Саобраћајно-техничке школе Земун, „Техноарт 
Београд“ - школе за машинство и уметничке занате, Пољопривредно-хемијске школе у 
Обреновцу, Правно-биротехничке школе, Шесте београдске гимназије, Земунске гимназије, 
Економске школе „Нада Димић“, Гимназије у Младеновцу, Средње школе у Барајеву, Школе за 
бродарство, бродоградњу и хидроградњу, Техничке школе „Дрво арт“, Железничке техничке 
школе (2), Школе за основно и средње образовање „Свети Сава“, Фармацеутско-физиотерапеутске 
школе, Пољопривредне школе са домом ученика ПК „Београд“, Средње техничке ПТТ школе, 
Треће београдске гимназије, Зуботехничке школе, Техничке школе Младеновцу, Тринаесте 
београдске гимназије, Машинске школе „Космај“, Правно-пословне школе Београд, ЕТШ „Никола 
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Тесла“, Школе за дизајн и др. 

Одељењу су се за помоћ обраћале и колеге из Мреже Библиотеке града: Одељењa библиотека 
„Јован Дучић“ (Барајево), „Деспот Стефан Лазаревић“ (Младеновац), Посебних фондова БГБ-а, 
„Доситеј Обрадовић“ (Вождовац), „Исидора Секулић“ (Савски венац),  „Свети Сава“ (Земун), као и 
колеге из Народне библиотеке Србије – Одељење за унапређење библиотечке делатности и 
матичне функције, Народнe библиотеке „Глигорије Возаровић“' Сремска Митровица, Библиотеке 
„Милутин Бојић“ (Палилула), Библиотека „Димитрије Туцовић“ Лазаревац. 

Стручне посете:  

Обављена је посета Историјском архиву Београда са циљем тестирања функционалности и 
квалитета опреме за дигитализацију пре званичног подношења пријаве на конкурс.  

Стручне посете у школским библиотекама о којима су урађени и извештаји:  у августу две посете у 
Школи за оштећене слухом - наглуве „Стефан Дечански“ и у ОШ „Бора Станковић“. 

Стручне посете по позиву специјалној библиотеци ОШ „Бошко Буха“, Библиотеци „Милутин Бојић“ 
и Архиву Србије. 

4.2.1.3 Регистрација 

Библиотекари Одељења редовно претражују релевантне изворе података ради проналажења 
нерегистрованих библиотека. На плану комплетирања документације библиотека за регистар 
Библиотеке града Београда, контактиране су специјалне библиотеке, као и библиотеке средњих и 
основних школа у циљу прикупљања података о насталим променама (статути, кадар). На основу 
прикупљених података ажурирана је база регистрованих библиотека. Сва документација о 
новонасталим променама достављена је Одељењу за истраживање и развој библиотечко 
информационог система – Матичном одељењу Народне библиотеке Србије. 

У 2017. години, регистроване су следеће библиотеке: Железничко-техничке школе, ОМШ „Невена 
Поповић“, Пољопривредно-хемијске школе из Обреновца и Удружења „Савез уједињених 
великих ложа Србије“. 

4.2.1.4  МБС- Мрежа библиотека Србије 

Програмски пакет МБС обухвата податке о библиотекама, приказује стање, обим и структуру 
библиотечке делатности. База МБС је експортована Народној библиотеци Србије, садржи 491 
запис о библиотечком пословању за 2016. годину.  
 

     Tип библиотеке Број унетих анкета 

Основне школе 193 

Средње школе 92 
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Специјалне библиотеке  90 

Јавне библиотеке (са 
огранцима) 

106 

укупно 491 

Табела 2.  База МБС  

4.2.1.5  Едукација 

Јелена Бенић из Народне библиотеке Србије, одржала је акредитовани програм Читалачки 
клубови у библиотеци, 25. маја 2017. године. Опис програма: Историјски развој читалачких 
клубова, читалачки и књижевни клубови, читалачке групе, читалачки клубови, сврха читалачких 
клубова, врсте читалачких клубова, формирање,  организација и вођење, библиотекар као 
модератор читалачких клубова, примери добре праксе. 
Семинар је акредитован од стране Народне библиотеке Србије, 6 бодова. Присуствовао 21 
стручни радник Библиотеке. 

У организацији Библиотеке града Београда и Интернет клуба Љиг, 30. маја 2017. године,  одржан 
је семинар акредитованог програма сталног стручног усавршавања у библиотечко-информационој 
делатности, под називом Иновације и трендови у јавним библиотекама. Предавач Весна 
Црнковић, виши дипломирани библиотекар и директор Народне библиотеке „Радислав 
Никчевић'“ у Јагодини, кроз своја драгоцена, занимљива и подстицајна професионална искуства 
представила је полазницима семинара иновације у библиотекама данас, као и значајне трендове 
међународних струковних удружења ИФЛА и АЛА. Кроз максиму „Време мења ствари, а ми 
морамо да променимо себе“, предавач Весна Црнковић приближила је полазницима семинара 
'нордијски модел простора', 'дизајнерско размишљање' и примере сарадње библиотеке, односно 
локалне заједнице са одређеним групацијама корисника (САД - програми подршке бескућницима, 
програми заједничког рада библиотека и уметника - The Library as Incubator Project, пример Јавне 
библиотеке у Загребу - програм обуке и индивидуалног саветовања за бескућнике, пројекат 'Мале 
услуге - велики утицај'- Агролиб пројекат Народне библиотеке у Јагодини и други). Уз обиље 
примера праксе јавних библиотека  и трендова ИФЛА-е и АЛА-е, овим семинаром дате су идеје и 
подстицаји за примену нових услуга, решења и деловања јавних библиотека у Србији. 
Семинар је акредитован од стране Народне библиотеке Србије, 6 бодова. Прусуствовала 23 
стручна радника Библиотеке. 

Библиотека града Београда и Интернет клуб из Љига, 31. маја 2017. године, организовали су 
семинар акредитованог програма сталног стручног усавршавања у библиотечко-информационој 
делатности, под називом Коришћење игара у библиотекама. Предавач, др Адам Софронијевић, 
заменик управника Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић” и руководилац  Научног 
сектора Интернет клуба, у неколико сати трајања програма, представио је полазницима семинара 
основе, структуру, специфичности и значења гејмификације, технике пројектовања игара и њене 
циљеве. Такође, говорено је о мотивацији, активностима и редоследу корака током примене 
игара у библиотекама. Уз практичан пример студије случаја читања и примере праксе, отворена су 
важна питања и представљена извесна решења гејмификације. Активним дискусијама полазника 
семинара дати су примењени примери коришћења игара у библиотекама и постављена питања за 
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нове изазове и решења примене игара у библиотекама и библиотечком окружењу. 
Семинар је акредитован од стране Народне библиотеке Србије, 6 бодова. Присуствовала 23 
стручна радника Библиотеке. 

У организацији INternet kluba и под покровитељством Универзитетске библиотеке „Светозар 
Марковић“ у Београду, у Врујцима је од 6. до 8. јуна 2017. године одржан 21. библиотечки 
семинар под називом Виртуелне библиотечке мреже о ИФЛА и АЛА актуелним трендовима у 
библиотекама. Представници Библиотеке града Београда били су библиотекари: Миланка Бабић 
Вукадинов, Марина Неђић, Светлана Мартиновић, Зоран Здравковић, Ивана Чернишова, Виолета 
Младеновић, Радмила Тасић и Никола Пурић. Колеге су имале сјајну прилику да се на 
интерактиван начин упознају са новим трендовима у јавним библиотекама широм света, а на 
основу стечених знања конципирају своје иновативне пројекте. Посебно је истакнут значај 
коришћења игара и гејмификације за унапређење делатности. 

У организацији Библиотеке града Београда и Интернет клуба из Љига, 16. октобра 2017. године, 
организован је акредитовани семинар Хортикултурна е-библиотека, на коме је учествовало 30 
библиотекара. Предавачи су били библиотекар-саветник Мирко Марковић, Весна Црнковић (виши 
библиотекар и добитник бројних међународних признања за пројекат АГРОлиб) и инжењер 
Драган Сајић, директор Вртног центра „Биосан“ и први уредник електронског часописа „Гарден 
Србије“ и „Хортикултурна Србија“. Полазници семинара су савладали основне теоријске појмове у 
вези са применом хортикултурних садржаја, а на практичној радионици која је одржана у оквиру 
семинара, са предавачима су разматрали концепте важне за примену стечених знања у раду са 
циљним групама у библиотекама и огранцима.  

Због великог интересовања и све веће заступљености питања о ауторским правима и заштити 
интелектуалне својине, Библиотека је 9. новембра 2017. године организовала акредитовани 
семинар Ауторско право у библиотечко-информационој делатности аутора др Татјане 
Брзуловић-Станисављевић и др Драгане Столић из Универзитетске библиотеке „Светозар 
Марковић“. Циљеви семинара: упознавање са основим појмовима права интелектуалне својине, 
односно  ауторског права, и њихово препознавање у библиотечкој пракси; лакше разумевање 
одредби важећег Закона о ауторском и сродним правима и међународних конвенција; ближе 
упознавање са заштитом документата у дигиталном окружењу и применом интернационалних 
стандарда. Кроз интерактиван рад, полазници су могли усвојене појмове да повежу, систематизују 
и да успоставе полазиште за адекватан приступ овим питањима у свакодневном раду.  
Семинар је акредитован од стране Народне библиотеке Србије и носи 4 бода. Присуствовала 24 
библиотекара. 

Предавање Персонална библиографија аутора библиотекара-саветника Вере Петровић и Марије 
Булатовић из УБ „Светозар Марковић“, одржано је 17.11.2017. године у Библиотеци града 
Београда. Предавању је присуствовало 20 библиотекара који су упознати са основама персоналне 
библиографије која пописује писано стваралаштво аутора који је предмет библиографије или 
других аутора који су анализирали његове биографске податке или разне научне, стручне и 
уметничке резултате. Посебан део предавања је био посвећен дигитализованом фонду у УБ 
„Светозар Марковић“. Ова библиотека, као једна од установа културе од националног значаја, 
има важан задатак и обавезу да негује културно-историјско наслеђе Србије (у свом фонду реткости 
има рукописне књиге, као и старе и ретке штампане књиге, часописе и новине, архивску збирку, 
збирку карата) и учини га доступним свим заинтересованим корисницима. Идеја да се једно 
хуманистичко завештање представи и оствари на фундаментално нов начин, најбоље долази до 
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изражаја путем транспарентности дигиталних колекција. 

Предавање Набавка и набавна политика аутора библиотекара-саветника Добриле Бегенишић из 
Народне библиотеке Србије, одржано је 7.12.2017. године у Библиотеци града Београда. 
Предавању је присуствовало 27 библиотекара, који су се упознали са основним приципима 
набавке и набавне политике у библиотекама. Библиотечка збирка је динамичан извор. Она 
захтева стални прилив нове грађе и отписивање старе, да би се осигурало да непрестано буде 
релевантна за заједницу и на прихватљивом нивоу поузданости. Јавна библиотека треба да 
осигура равноправан приступ разним изворима који задовољавају потребе корисника у погледу 
образовања, информација, слободног времена и личног развоја. Непрекидна интеракција и 
консултације са локалном заједницом допринеће да се тај циљ оствари. 

Семинар стручног усавршавања Модели дигитализације у библиотекама : садржаји од значаја 
за локалну заједницу одржан је 12. децембра 2017. године у Библиотеци града Београда. Овај 
семинар је део пројекта Академија за дигитализацију који Интернет клуб Љиг реализује у 2017. 
години уз подршку Министарства културе и информисања Владе Републике Србије. Програм се 
састоји од интерактивних предавања, а предавачи су били др Адам Софронијевић (заменик 
директора Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“), мр Слободан Стевановски 
(директор општинске библиотеке Ковачица ) и Весна Црнковић (виши библиотекар, директор 
библиотеке „Радослав Никчевић“ Јагодина). Семинару је присуствовало 28 библиотекара који су 
савладали основне теоријске појмове у вези са селекцијом материјала за дигитализацију, 
применом савремених софтвера и метода у дигитализацији.  Са предавачима су разматрани 
концепти важни за селекцију садржаја од значаја за локалну заједницу.  

Семинар Основе савременог библиотекарства за школске библиотекаре аутора Станке Јовичић, 
започет у прошлој години, успешно је реализован четири пута у 2017. години у Библиотеци (26.01., 
7.04.,15.05. и 23.11.2017.) и три пута је гостовао у другим библиотекама у Србији: У Градској 
народној библиотеци „Жарко Зрењанин“ у Зрењанину (7.03.), у Библиотеци „Глигорије 
Возаровић“ у Сремској Митровици (15.03.) и у Библиотеци „Стефан Првовенчани“ у Краљеву (13. 
10. 2017. године). Основни циљ семинара је унапређење рада школских библиотека, као и јачање 
професионалних капацитета школских библиотекара за обављање стручних послова и упознавање 
са новим трендовима дигиталног доба. Размењена су професионална искуства и ојачана је 
платформа будуће сарадње колега широм Србије.  
Семинар је акредитован од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања за школску 
2016/2017. и 2017/2018. годину и носи 8 бодова.  

4.2.1.6 Стручно усавршавање 

Усавршавање кадрова за обављање библиотечке делатности је битна матична делатност. 
Библиотекари Одељења су радили на прикупљању података о акредитованим семинарима, а 
информације су прослеђиване свим начелницима Библиотеке, као и библиотекама основних, 
средњих и специјалних школа. Пријаве заинтересованих кандидата редовно се ажурирају и 
обрађују, а подаци се уносе у базу за стручне активности запослених радника Библиотеке ради 
праћења њиховог стручног усавршавања. 

Предавање др Адама Софронијевића Нова парадигма сарадње у библиотекама и предавање др 
Александре Тртовац Проналажење информација у дигиталним библиотекама, одржана су 28. 
12. 2017. године у Библиотеци. Присуствовало је 30 библиотекара из Библиотеке града Београда, 
Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ и Народне библиотеке Србије. 
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Стручни радници Библиотеке града Београда присуствовали су разним семинарима и скуповима у 
току 2017. године: 

У Народној библиотеци Србије: 

 Библионица (19 полазника) 

 Каталогизација серијских публикација (штампаних и електронских) и формирање и 
одржавање збирке серијских публикација (14 полазника) 

 Аналитичка обрада саставних делова серијских публикација (11 полазника) 

 Библиотечке услуге за особе треће животне доби (36 полазника) 

 Унапређење библиотечких услуга корисницима оштећеног вида (5 полазника) 

 Читалачки клубови у библиотеци (37 полазника) 
 

У Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“: 

 Мултимедије у библиотекарству (4 полазника) 

 Друштвени медији и дигитално приповедање (6 полазника) 

 Библиографски алати: EndNote i Mendeley (2 полазника) 

 Ауторско право у библиотечко-информационој делатности : повреда права и појам 
плагијата (24 полазника) 

 RDA i BIBFRAME : библиографски опис за 21. век (1 полазник) 
 

У Библиотеци Матице српске у Новом Саду: 

 Мотивисани библиотекари покрећу свет (вештина мотивисања библиотекара) (1 
полазник) 

У Библиотеци шабачкој: 

 Библиотека шабачка - примери добре праксе у очувању културне баштине (3 
полазника) 
 

 Укупно остварених стручних сати: 1.268 

Стручни радници Одељења су асистирали кандидатима око припреме за полагање стручног 
испита. Укупно је полагало 10 кандидата. Стручни испит у мају/јуну положило је 5 кандидата (два 
за библиотекара и три за књижничара), а и у новембарском року је положило 5 кандидата (четири 
за библиотекара и један за књижничара). 

4.2.1.7  Међународни скупови 

 ЕБЛИДА, Архус (Данска), 3-4. мај 2017. 

Јасмина Нинков, библиотекар саветник и директорка БГБ учествовала је у раду ЕБЛИДЕ, европског 
бироа за библиотеке, музеје и архиве у Архусу (Данска). Библиотека града Београда је 
придружени члан Еблиде и учествује у свим активностима и у гласању на Скупштини Еблиде. 
Заједничка конференција EBLIDA/e и NAPLA/a одржана је 4. маја 2017. године. NAPLE је 
организација која окупља представнике министарстава и других агенција и асоцијација које се 
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баве политиком у вези са јавним библиотекама у Европи. Конференција је била посвећена визији 
развоја библиотекарства, што је тренутно најважнија тема и светске и регионалних библиотечких 
асоцијација. Након конференцијe, организовано је, са стручним вођењем, упознавање са начином 
рада најбоље јавне библиотеку на свету у 2016. години, Градске библиотеке у Архусу ДОКК1. 

 Годишња конференција, Вроцлав (Пољска), 19-25. август 2017. 

Тема овогодишње конференције била је: Библиотеке. Солидарност. Друштво. Присуствовало је 
преко 3.500 учесника из више од 120 земаља. Делегација Библиотеке града Београда је имала 
веома запажен наступ на Постер сесији, представивши програмске активности Библиотеке 
постером Културна анимација уз помоћ звезда. Интересантни дизајн постера и тема нових 
приступа у промовисању културе читања привукли су велики број колега широм света и 
послужили као одлична платформа за размену професионалних искустава и креативних идеја са 
колегама из целог света. Делагати Библиотеке активно су учествовали на бројним предавањима и 
радионицама на Конгресу. Поред тога, присуствовали су и веома значајним састанцима Секције за 
библиотеке метропола, на којима је једна од најважнијих тема била организација међународне 
МетЛиб конференције 2018. чији ће домаћин бити Библиотека града Београда. На Сесији 
посвећеној мултимедијалним садржајима у јавним библиотекама под називом Sharing is Caring, 
разговарало о учешћу Библиотеке града Београда у пројекту који подразумева пројекције 
документарних филмова са светских фестивала. Поред тога, Библиотека је имала делегата на 
заседању Генералне скупштине ИФЛЕ, на којем су представљени извештаји о раду у протеклој 
години и дате основне смернице за њен будући рад. Библиотеку града Београда представљале су 
Оливера Настић у својству волонтера, Исидора Ињац као делегат, Владислава Ивковић Марковић 
и Виолета Ђорђевић као ауторке постера. 

4.2.1.8 Скупови у земљи 

 Стручно - научни скуп БИБЛИОНЕТ 2017, Библиотека града Београда, 14-16. септембар 
2017.  

Библионет је стручни скуп Заједнице матичних библиотека Србије, који већ десет година са 
успехом промовише библиотечко-информациону делатност у Србији, а ове године је организован 
под темом Информационо-комуникационе технологије и иновативни сервиси у библиотекама. 
Првог дана конференције предавања су одржали гости из иностранства: Тоби Гринвалт (Питсбург, 
САД), директор за дигиталну стратегију и технолошке интеграције у Карнеги библиотеци у 
Питсбургу, на тему Затварање круга: заједница, контрадикције и еволуција библиотека, 
Кристофер Спалдинг, заменик директора за платформе отвореног кода и заједницу EBSCO (САД), 
на тему FOLIO: Основе нове платформе за пружање библиотечких услуга, и Роб Дејвис, 
независни консултант у области библиотекарства, на тему Библиотеке и технологија: кретање у 
корак с временом. Пред скупом су говорили и гости из региона, Кристијан Бенић из Градске 
књижнице у Ријеци (Хрватска), на тему ГКР 2010 - иновативни пројекти ријечке народне 
библиотеке у Европској престоници културе  и Луана Малец из Централне библиотеке Сречко 
Вилхар Копар (Словенија), на тему Е-услуге у словеначким библиотекама - пример регионалне 
библиотеке Копар. Након предавања, одржане су радионице које су водили Тоби Гринвалт и Роб 
Дејвис. Други дан конференције био је  обележен бројним предавањима колега из земље, али и 
региона. Предавања су одржали Вишња Цеј и Иванчица Ђукец Керо из Књижнице града Загреба, 
Марјан Шпољар из Градске библиотеке у Љубљани, Давид Рунцо из Централне библиотеке 
Сречко Вилхар из Копра, Димитрис  Протопсалтоу, директор Културног центра Фондације „Ставрос 
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Ниархос“ из Атине, а из Србије: Александра Ердевички Томић, Никола Пурић, Мирјана Нешић, 
Марија Радуловић, Јасна Бркић, Виолета Ђорђевић, Милица Матијевић, Ивана Јаношевић, Душица 
Мурић, Виолета Милошевић, Дуња Новаковић, Јелена Подгорац Јовановић, Ивана Тодоровић, 
Бојана Вукотић и Миленко Марков. На конференцији је учествовало и 17 библиотекара из 
Библиотеке града Београда. 

 Осми Београдски интернационални филмски фестивал за особе са инвалидитетом – 
БОСИФЕСТ 2017, Сава Центар,  10-12. октобар 2017.  

На фестивалу је приказан широк избор филмова на тему живота с инвалидитетом, а циљ целе 
манифестације је да се шира јавност упозна са проблемима и положајем особа са инвалидитетом, 
као и да се побољша прихватање различитости. У оквиру ове манифестацијем, организована је и 
врло успешна Стручна конференција БОСИФЕСТ – ПОКРЕНИ ПРОМЕНУ, на којој су аутори радова, 
кроз истицање примера добре праксе, указали на знакове мењања стандардног приказивања 
инвалидности и особа са инвалидитетом. Конференција је акредитована у Комори социјалне 
заштите и у Заводу за унапређење образовања и васпитања. 
Библиотеку града Београда је на Стручном скупу представљала Марина Неђић која је 
презентовала рад Инклузивни програми за особе са инвалидитетом у јавним библиотекама 
Србије. Кроз преглед програма које јавне библиотеке у Србији реализују за особе са 
инвалидитетом, аутор је показао да се социјална интеграција особа са инвалидитетом најбоље 
остварује кроз културну интеграцију и да библиотеке кроз инклузивне програме шаљу поруку да 
су управо оне релевантна и пожељна места за различите облике образовно-креативног рада за 
особе са инвалидитетом. 

 Посебне збирке у контексту заштите културне баштине и као подстицај културног развоја, 
Народна библиотека Србије, 2-4. октобар 2017. 

Поводом 70. годишњице оснивања Одељења посебних фондова, Народна библиотека Србије је 
организовала међународну конференцију. Циљ Конференције је био пропагирање развоја, 
унапређења и промоција посебних збирки кoje због својих специфичности имају важно место у 
баштињењу и развоју културе. Теме конференције су се односиле на  могућности у управљању 
посебним збиркама: формирање и развој (критеријуми за формирање и различити аспекти 
набавне политике), идентификација и описивање грађе (садржински, формални и технички 
аспекти кроз примену актуелних стандарда и модела), прикази пројеката, примера добре праксе у 
заштити и дигитализацији (физичка и правна заштита збирки), могућности коришћења и развоја у 
дигиталном добу (приступ, смештај, интелектуална својина, digital born документа), 
међуинституционална сарадња (библиотеке, архиви, музеји и галерије). Библиотеку града 
Београда је на Конференцији представљала библиотекарка Мирјана Савић која је презентовала 
рад Промоција националног и глобалног културног наслеђа кроз рад Фонда уметности и 
Галерије Атријум Библиотеке града Београда. 

 Конференција Запошљавање особа са инвалидитетом - подршка на путу до тржишта 
рада,  8. децембар 2017, хотел Crowne Plaza, Београд 

Конференција је одржана у организацији Уније послодаваца Србије. Запошљавање је један од 
најснажнијих механизама за остваривање друштвене укључености особа са инвалидитетом, 
обезбеђивање њихове економске самосталности, реализације основних развојних потреба и 
заштите људског достојанства. Конференција је окупила представнике власти, Националне службе 
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за запошљавање, школства, здравства, установа културе, медија, невладиних организација, 
послодавце и особе са инвалидитетом. Библиотеку града Београда је представљала Јелена 
Марковић. 

 Четрнаеста Конференција Библиотекарског друштва Србије, Београд, 13-15. децембар 
2017, Народна библиотека Србије 
 

Библиотекарско друштво Србије је организовало годишњу међународну конференцију  са темом О 
чему говорим када говорим о библиотекама: заговарање, промовисање, лобирање. 
Конференција БДС је окупила библиотекаре из земље и иностранства који су представили успешне 
приче, остварене и замишљене пројекте, реализоване и планиране иницијативе и стратегије. Теме 
којима су се библиотекари бавили обухватају видљивост библиотека у медијима и заједници, 
вештине заговарања, партнерства и умрежавање, кампање, активизам и едукацију. Библиотеку 
града Београда је на Конференцији представљало седам библиотекара. Библиотекар Виолета 
Ђорђевић је учествовала као коаутор постер презентације Уметници као партнери у заговарању 
и лобирању за библиотеке. На свечаној Скупштини БДС, поводом обележавања 70-годишњице 
рада Друштва, начелници Одељења за унапређење библиотечке делатности Библиотеке града 
Београда, Марини Неђић, уручена је награда Најбољи библиотекар, коју  Друштво додељује од 
2006. године за значајне резултате на унапређењу библиотечко-информационе делатности. 

 Округли сто Инклузивне активности за особе са инвалидитетом на територији 
Београда, 20. децембар 2017, Библиотека „Петар Кочић“ Врачар  

Округли сто је реализован у организацији Библиотеке града Београда и Хенди центра Колосеум, са 
циљем да се поспеши унапређење услуга за особе са инвалидитетом на територији града 
Београда, а кроз повезивање и међусобну сарадњу установа социјалне заштите на локалном 
нивоу, установа културе и невладиних организација које се баве особама са инвалидитетом. 
Учешће на овој манифестацији је узео велики број институција из локалне заједнице - 
представници организација и удружења које се баве особама са инвалидитетом, представници 
локалне (општинске) власти, библиотекари јавних и специјалних библиотека, музејски радници, 
представници Центра за дневни боравак особа са сметњама у развоју, психолози и наставно 
особље основних и средњих школа које су увеле инклузивно образовање. Библиотека града 
Београда као друштвено одговорна институција, развија своју програмску делатност за особе са 
инвалидитетом, а на овом скупу су своје пројекте и сарадњу са установама и организацијама које 
се баве особама са инвалидитетом приказале библиотеке са територије Старог града, Врачара, 
Барајева, Сопота и Младеноваца. 

 Трећи стручни скуп Сусрети београдских библиотекара, 21. децембар 2017, Библиотека 
„Влада Аксентијевић“ Обреновац  

Овај стручни скуп окупља представнике свих општинских јавних библиотека које своју делатност 
обављају на територији Града Београда. Општи циљ скупа јесте промовисање делатности 
општинских библиотека, њихово позиционирање као културних центара у локалним срединама, 
иницирање размене идеја у савременој библиотечкој пракси и могућности међусобне сарадње у 
заједничким пројектима.Тема овогодишњег скупа је била Општинска јавна библиотека и 
локална средина - заједнички пројекти и специјализовани библиотечки сервиси. Библиотеку 
града су представљли библиотекари из Одељења библиотека Чукарица, Барајево, Нови Београд, 
Врачар и Стари град.  
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Остали скупови, предавања, састанци 

 Стручна конференција Нови хоризонти процеса дигитализације у Србији, 23.01.1017. 
године, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“;  

 Предавање Александра Ивановича Вислија, генералног директора Руске националне 
библиотеке, под називом Српски рукописи из фонда Руске националне библиотеке, 5. 
04.2017. године, Београд, САНУ; 

 Радионица Јавно заговарање за библиотеке: локална и међународна искуства,   
9.05.2017. године, Народна библиотека Србије; 

 Састанци Секције за матичне библиотеке, (2.06., 18.10. и 27.12.2017. године), Народна 
библиотека Србије;  

 Стручно веће Библиотеке града Београда, 27.10.2017. године; 

 Састанци Комисије за дигитализацију културног наслеђа у просторијама Министарства 
културе и информисања (5.04., 19.04. и 14.06.2017.) ради презентације библиотечко-
информационог система Бисис; 

 Манифестација Фестивал сликовница, 2-4.10.2017. године, Народна библиотека Пожега; 

 Семинар Електронска обрада старих и ретких књига, 23.10.2017. године, Дечје одељење 
„Драган Лукић“; 

 Конференција Култура и ИТ сектор, 16. новембар 2017. године, Дом народне скупштине; 

 Радионица Виртуелне музејске поставке у свету Мобирисе-а, 06.12.2017. године, Дечје 
одељење „Драган Лукић“; 

 Семинар Дигитални алати у култури: фондови, пројекти, публика, 27-28.11.2017. 
године, Југословенска Кинотека.  

4.2.2 БИСИС 

Поред редовних административних послова који подразумевају подешавања одговарајућих 
налога и отварање нових за рад колегама који раде инвентарисање и каталошку обраду 
публикација у оквиру система БИСИС (због тачне евиденције о урађеним записима током месеца), 
библиотекари Одељења за унапређење библиотечке делатности радили су и следеће:  

 Месечни унос података о броју преузетих записа свих библиотека у мрежи; 

 Излиставање годишњих извештаја (укупан број инвентарисаних јединица по начину 
набавке и по УДК за све општинске библиотеке); 

 Обука  колегиница за рад у Бисису („Бора Станковић“, Дечје одељење „Змај“); обука 
запослених у библиотеци „Милутин Бојић“, Палилула, консултације са колегама из 
библиотека „Милутин Бојић“ и „Димитрије Туцовић“,  Лазаревац  у вези са отклањањем 
проблема у раду Бисиса; обука запослених у библиотеци „Влада Аксентијевић“, 
Обреновац; 

 Интервенције у вези са повезивањем са мрежом преко Teamviewer-a (Дистрибутивни 
центар у Будимској улици); 

 Подешавања цена чланарине у Бисису зa све централне општинске библиотеке поводом 
разних акција Библиотеке града Београда; подешавање нове врсте учлањења у Бисису, 
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Прва београдска гимназија; 

 Припрема захтева за нову верзију Бисиса (у сарадњи са колегама из Одељења за набавку и 
обраду и Одељења за рад са корисницима); састанак са колегама из шабачке и новосадске 
библиотеке 31.5.2017. године;  

 Подешавање параметара у Бисису за инвентарисање фонда Руског кутка и креирање 
налога за рад у Бисису за колеге у огранку „Владан Десница“ на Новом Београду, у коме се 
овај фонд налази; 

 Убацивање нових потпоља у обрадну маску у Америчком кутку; 

 Консултације са колегама из целе мреже Библиотеке града Београда у вези са 
проблемима око задуживања, претраживања историје задуживања одређених 
публикација, излиставања опомена, броја преузетих записа; сарадња са колегама из 
Одељења за развој дигиталне библиотеке у вези са решавањем проблема у раду 
(Вождовац, Земун, Одељење за рад са корисницима, Одељење за набавку и обраду); 

 Рад на документу о евиденцији броја расходованих библиотечких јединица општинских 
библиотека; упутства за расходовање библиотечких јединица кроз базу; сређивање 
пратеће документације за ревизију (Извештаји, Записници, Одлуке о расходу); 

 Консултације са ауторима библиотечког програма Бисис верзија 4 и решавање актуелних 
проблема са циљем унапређења самог програма и библиотечког пословања; консултације 
и дописи због проблема после инсталације Бисиса 4 у Обреновцу, Лазаревцу и на 
Палилули;  

 Подешавање одговарајућих налога за рад колегама који раде инвентарисање и каталошку 
обраду публикација (због тачне евиденције о урађеним записима током месеца); 

 Подешавање одговарајућих налога за рад колегама који раде циркулацију и обраду 
(Младеновац, Барајево, Раковица, Амерички кутак, Одељење за рад са корисницима, 
Одељење за набавку и обраду библиотечке грађе); 

 Решавање проблема у едитору приликом расходовања библиотечких јединица 
(Вождовац); 

 Састанак са проф. Др Бранком Милосављевићем у вези нове верзије Бисиса (Нови Сад, 02. 
11. 2017.); 

 Ажурирање података о стручном усавршавању запослених; vcard; 

 Услуге претраживања базе и издавања публикација из БЛ фонда; 

 Подешавање нове врсте учлањења у Бисису (Сениорска картица) за Библиотеку града 
Београда и све централне општинске библиотеке;  

 Сређивање БЛ фонда (промена статуса публикације, електронско задуживање,  сређивање 
фонда после ревизије и промена статуса на свим примерцима, редовно пружање услуге 
претраживања базе и издавања публикација. 
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ОПШТИНА Број унетих записа у 2017. 
години 

Укупан број записа у 
локалној  бази 

БГБ 6563 221265 

Вождовац 1641 29944 

Врачар 1455 43717 

Звездара 2107 35345 

Чукарица 1811 39116 

Раковица 1744 39275 

Барајево 1210 32748 

Младеновац 1143 47040 

Савски венац 1653 37934 

Стари град 1443 35942 

Земун 1851 51161 

Нови Београд 1727 38114 

Гроцка 1650 25344 

Сопот 1064 36391 

Палилула 6800 50746 

Лазаревац 5333 66121 

Табела 3. Број унетих записа у БИСИС програм у 2017. години 

4.2.3 Остале активности 

 Презентација о редизајну веб презентације БГБ-а, 30.03.2017.; 

 Рад у Комисији за јавне радове, интервју са кандидатима, 12.04.2017.;  

 Рад у Комисији за пријем волонтера за „БГ праксу 2017“. Интервју са кандидатима 24. 
05.2017.;  
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 Израда мејлинг листе матичних библиотека Србије због припреме за предстојећи 
Библионет; израда веб презентације за Библионет 2017. у WordPress-у; 

 Попис свих серијских публикација из области библиотекарства које су биле у Одељењу, 
премештање у Одељење периодике; 

 Обучавање запослених у Америчком кутку на каталогизацији у Бисис програму, провера 
исправности унетих записа, интервенције, упутства; 

 Рад на Правилнику о ближим условима за дигитализацију библиотечко-информационе 
грађе и извора; 

 Преузимање дигитализованог материјала и грађе фонда Периодике из просторија фирме 
DAS; 

 Решавање проблема хостовања сајтова Библиотеке града Београда и прикупљање 
информација о истим; 

 Тестирање различитих софтверских решења за дигитализацију; 

 Обрада дигитализоване грађе под насловом „Недељне илустрације“, годишта 1926. и 
1927.; 

 Састанак Радне групе за дигитализацију у БГБ (Радмила Тасић, Љубица Ћоровић, Зоран 
Здравковић, Златко Ахмић, Никола Пурић); 

 Помоћ при изради пројекта за конкурс Mинистарства културе из области дигитализације 
културног наслеђа, под називом „Унапређење инфраструктуре дигиталне Библиотеке 
града Београда увођењем дигитализације публикација великог формата“;  

 Дигитализација мапе „Стари Београд - како сада постоји и како би био регулисан“ из 1867. 
године, аутора Емилијана Јосимовића. Мапа је обрађена за потребе дигиталне библиотеке 
са циљем обележавања манифестације „Дани Београда“; 

 Присуствовање састанцима Радне групе за креирање правилника за дигитализацију 
библиотечко-информационе грађе, учествовање у изради Правилника у просторијама 
Министарства културе и информисања, 13.07. и 27.07.2017. године; 

 Учешће у организацији и реализацији Стручно-научног скупа Заједнице матичних 
библиотека Србије БИБЛИОНЕТ 2017. који је одржан у Библиотеци града Београда од 14-
16. септембра 2017. године (одржавање и ажурирање веб презентације, креирање и 
одржавање докумената о пријављеним библиотекарима за присуствовање скупу, 
пружање техничке подршке); 

 Начелник Одељења Марина Неђић је активно учествовала у припреми Прославе 50-
годишњице Награде „Ђорђе Јовановић“ (припрема материјала за изложбу, документарни 
филм и пано, припрема доделе - израда списка публикација које конкуришу за Награду, 
два круга жирирања, програм доделе Награде); 

 Припрема и реализација Округлог стола „Инклузивне активности за особе са 
инвалидитетом на територији Београда“, 20.12.2017. године; 

 Ажурирање база стручних радника БГБ-а (електронске визит карте, подаци о стручном 
усавршавању запослених); 

 Креирање табеле са списком објеката БГБ у које је неопходно увести интернет конекцију; 

 Сређивање, попуна и комплетирање примерака у БЛ фонду, попис фонда, израда 
дезидерата; 

 Одржавање климатизоване Cabinet коморе за смештај и чување архивског материјала, уз 
стручну комуникацију са техничком екипом компаније „Рационализација енергије“, у  
Одељењу старе и ретке књиге и књиге о Београду (Завичајно одељење); 
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 Рад на радионици Технотека, одржавање радионице са Lego Mindstorms роботима у 
дечијем одељењу „Невен“; 

 Пријем, обрада и архивирање месечних извештаја свих  одељења; 

 Сређивање архиве и документације Одељења; 

 Редовни контакти са  другим службама и библиотекама на територији Београда. 

4.2.4 Кадар 

У Одељењу за унапређење библиотечке делатности ради 5 стручних радника: начелник (виши 
библиотекар) и 4 библиотекара. Детаљан приказ  стручног усавршавања запослених, дат је у 
Одељку 3.10 овог извештаја. 
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4.3 Одељење за развој дигиталне библиотеке и информатичку подршку 

Током 2017. године, настављен је континуирани процес дигитализовања грађе из фондова 
Библиотеке и похрањивања исте у Дигиталну Библиотеку града Београда, чија је колекција јавно 
доступна од августа 2012. године на веб страни dlibra.bgb.rs.

У извештајној години, обрађено је 15 јединица грађе обима од 4.722 страница. Дигитална грађа је 
обрађена у Photoshop-у и InDesign-у и направљена су три PDF фајла: за штампу, за веб страницу 
(

  

http://dlibra.bgb.rs) (обичан и OCR ).  

На Дигиталну БГБ постављена су: два годишта листа „Змај", штампана у Пешти 1867. и 1868. 
године и три монографије посвећене Београду; „Читалиште“ (1938); „План зимовања пионира“ 
(1965); „Четврт века спортског клуба Југославије (1913-1938)“ (1939.); „Кафански живот у старом 
Београду 1900-1914“ (1914); „Хотели и кафане 19.века у Београду“ (1988.); „Четврт века спортског 
клуба Југославије 1913-1938“ (1939); „Двадесетпета годишњица Београдске Задруге (1882-1907)“ 
(1907); „ Зборник-Социјалистичких занатских предузећа Београда и Земуна (1945-1955)“ (1907); 
Монографије посвећених изградњи Моста краља Александра I; пет годишта новина„Недељне 
илустрацијеˮ (1926-1930). 

Укупан број прегледа од покретања Дигиталне БГБ је 653.833. Током 2017. године, Дигитална БГБ 
имала је 239.474 посета (прошле године 173.437 посета), што је у просеку 665 посета дневно.   

Кроз пројекат „Унапређење инфраструктуре Дигиталне БГБ увођењем дигитализације публикација 
великог формата” набављен је скенер Bookeye 4 V2 Kiosk компаније Image Access, чиме је 
омогућено квалитетно скенирање грађе величине до А2+ формата. 

Библиотека је у протеклој години додатно унапредила своју рачунарску инфраструктуру, 
куповином 10 десктоп и 9 лаптоп рачунара, 4 докинг система, 6 штампача и 30 ССД дискова. 
Купљено је и 30 Мicrosoft лиценци (Microsoft  Professional Desktop  Platform), као и софтвер Affinity 
Photo.  

Започет је пројекат изградње ефикасног информационог система Библиотеке града Београда, 
израдом трогодишње рaзвојне ИТК стратегије. Пројекат се ради уз стручну подршку фирме 
„Инфолинк“. На пројекту су активно ангажовани запослени у Одељењу Драган Каралић и Влада 
Атанасковић. 

Одељење је сарађивало на пројекту „Развој и инсталација библиотечког информационог система 
БИСИС у облаку“. Циљ пројекта је развој нове верзије библиотечког информационог система 
БИСИС (тзв. БИСИС 5) која подржава рад у рачунарском облаку.  

Почетком фебруара месеца, запослени Драган Каралић, Зоран Здравковић и Никола Пурић,  били 
су у посети Историјском архиву Београду. Мотив за ову посету је ближе сагледавање употребе 
скенера Bookeye 4 V3 Kiosk.  

У мају 2017. у посети Библиотеци града Београда, били су гости из Архива Србије, који су хтели да 
виде могућности скенера Zeutschel Zeta. 

Током 2017. године одржано је више састанака са респектабилним ИТ фирмама – DIGIT, Check 
Point, Телеком..., на којима се говорило о могућим унапређењима ИКТ мреже библиотеке. 

У извештајном периоду долазило је до интензивнијих нестанака електричне енергије. Услед (не 
само тих) разлога долазило је до повећаног отказа БИСИС 3 сервера и рачунара у општинским 

http://dlibra.bgb.rs/�
http://dlibra.bgb.rs/�
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библиотекама (Сопот, Барајево, Нови Београд, Вождовац, Гроцка, Чукарица). За решавање 
проблема већег броја отказа рачунара сервера и радних станица велику заслугу имају запослени у 
овом Одељењу, али треба истаћи и помоћ коаутора сервиса БИСИС, Бранка Милосављевића  у 
решавању проблема (пре свега сервера). 

Постојећа рачунарска инфраструктура у читавој БГБ мрежи редовно је одржавана и сервисирана 
од стране Одељења за развој дигиталне библиотеке и информатичку подршку, чиме је омогућен 
несметани радни процес у установи. 

Детаљан приказ учешћа запослених из Одељења на стручним скуповима и обукама дат је у 
одељку 3.10. овог извештаја. 
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4.4 Одељење за рад са корисницима 

4.4.1 Организациона структура 

Одељењу за рад са корисницма  припадају: 

 Позајмни део 

 Магацин општег фонда 

 Читаоница стручне и приручне литературе 

 Електронска читаоница 

 Читаоница фонда уметности 

4.4.2 Најзначајнији резултати у 2017. години 

Током 2017. године, Библиотека је остварила следеће најзначајније резултате: 

 У Библиотеку је уписано 22.389 чланова, чиме је план премашен за 12%; 

 У просеку је дневно било око 785 читалацa; 

 Додељена награда „др Катарина Амброзић“; 

 Одржан велики број културних програма. 

4.4.3 Основни показатељи успешности рада – чланови, коришћење услуга, програми 

4.4.3.1 Чланови  

У току 2017. години, у Библиотеку је уписано укупно 22.389 чланова, што чини 112% остварења 
плана (план премашен за 12%). 

 Планирано Остварено % остварења 
плана 

Број уписаних чланова 20.000 22.389 112 

Табела 1: Број уписаних чланова у 2017. год. 

Највише чланова у Библиотеку је уписано у октобру и јануару, а најмање у јулу и јуну. 

 јан феб март апр мај јун јул авг сеп окт нов дец 
Број уписаних 
чланова 

2.435 
 

2.029 2.003 1.766 2.003 1.084 1.013 1.551 1.721 2.792 1.876 2.116 

Табела 3: Број уписаних чланова у 2017 год., по месецима 

Посматрано према полу, у Библиотеку је уписано укупно 12.296  жена и 10.093 мушкараца, што 
нам показује да је већи број чланова женског пола. 

Посматрано према занимању/узрасту, највише је уписано чланова старијих од 65 година – 14.958, 
а за њима следе студенти – 3.577. Најмање је уписаних пензионера са плаћеном чланарином – 
288.  
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Занимање Број чланова 
Деца предшколског узраста / 
Ученици основне школе / 
Ученици средње школе 539 
Студенти 3.577 
Запослени 2.130 

Пензионери  
Пензионери са плаћеном чланарином 288 

15.246 
65+   14.958 

Остали 897 
Укупно 22.389 

Табела 4: Број уписаних чланова у 2017 год., према занимању/узсрасту 

Од укупног броја чланова, њих 3.434 (15,34%)  у Библиотеку су се уписали први пут, док је 18.955 
(84,66%) чланова обновило чланство. 

Библиотека је реализовала колективне уписе чланова са више установа и организација: „Дунав 
осигурање“, Градска управа, Скупштина града Београда, Градско јавно правобранилаштво, 
Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије, Институт „Сервантес“, Гете 
институт, Математички факултет , Правни факултет и Музеј савремене уметности. 

4.4.3.2 Корисници и коришћење услуга 

Услуге Библиотеке у 2017. години користило је укупно 223.711 корисника, од чега фонд 107.841, 
интернет читаоницу 7.739, референсне услуге 106.555 и комерцијалне услуге 1.576 корисника. 
Фонд су највише користили студенти и запослени, интернет и референсне услуге студенти и 
средњошколци.  

На коришћење је издато укупно 359.115 јединица библиотечке грађе, што чини 16,03 јединица по 
уписаном члану. Табела испод показује да је издато 40.885 мање јединица од планираног, тако да 
можемо констатовати да план није премашен. С обзиром да се у Библиотеци налази укупно 
390.722 јединица библиотечке грађе, остварен је обрт фонда од 1. Укупно је издато 347.401 
јединица књижне и 11.714 јединица некњижне грађе. 

 Планирано Остварено % остварења 
плана 

Број издатих јединица библ. грађе 400.000 359.115 89,77 

Табела 5: Број издатих јединица библиотечке грађе у 2017. год. 

4.4.3.3 Програми 

У Библиотеци је током 2017. године одржано укупно 53 културно-образовних програма. Програме 
је посетило укупно 7.985 особа. 

Културно-образовни програми Број 
програма 

Број 
посетилаца 

Програми за одрасле 53 7.985 

Табела 6: Број одржаних програма у 2017. год. 

Посебно бисмо истакли следеће програме, односно програмске активности: 
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• 17 ликовних изложби   

• 22  предавања 

• 5 књижевних сусрета 

• 4 музичка програма 

3.4. Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ 

Основни показатељи 2015. 2016. 2017. 
Број уписаних чланова 21.562 22.230 22.389 
Број корисника 225.361 221.535 223.711 
Број издатих јединица библ. грађе 412.817 398.273 359.115 
Обрт фонда 1,3 1,18 1 
Број одржаних програма 64 46 53 
Број посетилаца програма 6.700 5.340 7.985 

Табела 7: Основни показатељи успешности рада, хронолошки преглед 

Хронолошки приказ показује да је број чланова уписаних у 2017.години већи од уписаних чланова 
у 2016. и у 2017. години. Библиотека града Београда је уложила напор и труд  да својим 
корисницима олакша упис и омогући им коришћење Библиотеке по повољнијим условима.  

4.4.4 Фонд 

Активни фонд Библиотеке садржи 356.883 јединица библиотечке грађе, док се у депозиту 
(неактивни фонд) налази 33.839 јединица. 

Фонд Библиотеке је обогаћен са 8.281 јединица библиотечке грађе, од чега је највише набављено 
публикација из стране и домаће књижевности. 

4.4.5 Кадар 

25 стручна радника од тога: 1 начелник, 10 библиотекара, 13 књижничара и 1 манипулант (3 
колегинице на породиљском одсуству) .  

Стручни испит у мају, положило је 4 запослених, 1 за библиотекара, 3 за књижничара. 

Детаљан приказ стручног усавршавања запослених, дат је у Одељку  3.10 овог извештаја. 

4.4.6 Сарадња 

Са организацијама, предузећима и удружењима која су остварила повољније услове уписа: 
„Дунав осигурање“, Градска управа, Скупштина града Београда, Градско јавно правобранилаштво, 
Синдикат запослених у здравству  и социјалној заштити Србије, Институт "Сервантес“ – обострани 
попуст при упису, Гете институт, Математички факултет и Правни факултет. Такође је остварена 
сарадња са неколико београдских позоришта (Дечје позориште „Бошко Буха“, Позориште на 
Теразијама, Београдско драмско позориште и Установа културе „Вук“)  где корисници  са чланском 
картом остварују попуст приликом куповине карте.   
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4.4.7 Друштвена одговорност 

Током целе године организују се акције хуманитарног карактера: бесплатан упис за особе са 
посебним потребама (115); добровољно давање крви у сарадњи са Заводом за трансфузију крви 
(бесплатна чланарина за даваоце, 1.411 чланова у 2017.); за најстарије грађане чланарина је 
бесплатна; попуст за незапослена лица; снижене цене чланарине за ученике основних и средњих 
школа; Новогодишњи попуст (децембар и јануар); Пролећни попуст (април и мај); Сајамски попуст 
(октобар).       
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4.5  Одељење за културне програме   

4.5.1 Издвајамо 

 Организацијa прославе Дана Библиотеке града Београда 

Одељење је  организовало прославу Дана Библиотеке: ажурирање спискова званица, адресирање 
позивница, писање сценарија, ангажовање музичара, глумаца и калиграфа за израду повеља, 
организовање кетеринга, организација озвучења, припрема огласа и материјала за награде 
„Марија Илић Агапова” и „Глигорије Возаровић”, новоустановљење и припрема награде „Читалац 
године”, оглашавање у медијима... У програму су учествовали директорка Библиотеке града 
Београда Јасмина Нинков, министар културе и информисања Републике Србије Владан 
Вукосављевић, заменица председника Скупштине града Београда Андреа Радуловић, и Јасмина 
Митровић Марић, изасланица председника Републике Србије. У музичком делу програма 
наступао је Трио Васила Хаџиманова. 

 СВИ СМО У БИБЛИОТЕЦИ (Обележавање Светског дана књиге) 

Обележавање СВЕТСКОГ ДАНА КЊИГЕ акцијом „Сви смо у Библиотеци!” Познате личности радиле 
су као библиотекари: Министар културе и информисања Владан Вукосављевић; писци: Ивана 
Димић, Владислав Бајац,  Вуле Журић, Јасминка Петровић, Владимир Кецмановић; музичари: 
Инспектор Блажа, Кики Лесендрић, Ана Станић, Милан Ђурђевић (фронтмен групе „Неверне 
бебе”); глумци: Нада Шаргин, Буле Гонцић,Тамара Драгичевић, Дејан Луткић, Тихомир Станић; 
новинари Зоран Станојевић и Марија Миљевић, балерина и публициста Соња Лапатанов  други. 

Отварање изложбе на Одељењу за рад са корисницима у сарадњи са Српским библиофилским 
друштвом: „Мени није дано... (Лепота тужног песника)” поводом 100 година од смрти Владислава 
Петковића Диса. Изложбу отворили: Владан Вукосављевић, министар културе и информисања, 
Јасмина Нинков, директорка БГБ и аутор изложбе Срђан Стојанчев. Публици су представљена прва 
и ретка издања књига, периодика, рукописи и фотографије, као и досад необјављена песма 
Владислава Петковића Диса.  

Део кампање био је и попуст на индивидуално учлањење у Библиотеку (750 дин. уместо 1.500 
дин.) у оквиру акције „Пролећни упис”. Овом приликом, учланило се око 500 нових корисника. 

 11. Београдски фестивал поезије и књиге „Тргни се, ПОЕЗИЈА!” 

У партнерству са УГ Трећи Трг, организован је међународни фестивал поезије. Фестивал је трајао 
од 11. до 15. маја. Ове године је одржан под слоганом „Изван сваког зла“ (према стиховима 
Владислава Петковића Диса – поводом стогодишњице од песникове смрти). Сви главни програми, 
укључујући отварање Фестивала, одржавани су у Римској дворани Библиотеке града Београда. У 
Галерији Атријум одржана је фестивалска изложба у организацији Дине Радоман. Одржано је 
преко 25 програма: разговори са песницима, читања поезије, филмске пројекције, конференције 
за медије и друго. На Фестивалу је учествовало преко 60 домаћих и иностраних песника, 
критичара, преводилаца и уметника. 

 Радионице  „Негујмо српски језик” 
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Акција „Негујмо српски језик”, започета 2015. године, проширена је на републички ниво у октобру 
2016. године, а у периоду од фебруара до маја 2017. организоване су промотивне активности у 
Нишу (25-26. фебруара), Шапцу (10. марта), Крушевцу (24. марта), Ужицу (21. априла), Кладову (5. 
маја) и Краљеву (19. маја). Библиотеке у овим градовима биле су домаћини промоције која је 
обухватала различите културно-уметничке и едукативне програме инспирисане очувањем српског 
језика и писма. 

Изложбу постера и фотографија „Негујмо српски језик” имали су прилику да погледају житељи 
свих шест градова у којима је акција промовисана током прве половине 2017. године. Аутор 
фотографија је Жељко Јовановић, а дизајн постера урадила је Амалија Витезовић. 

Библиотекари Библиотеке града Београда, Виолета Ђорђевић, Владислава Сара Ивковић 
Марковић и Амалија Витезовић осмислиле су и током промотивних активности реализовале 
радионице за ученике старијег основношколског и средњошколског узраста. У радионичарском 
раду представљена је акција „Негујмо српски језик” кроз приказивање видео спотова (које су 
снимили сарадници из УК „Вук Стефановић Караџић”) и постера на којима познате личности 
указују на честе правописне грешке. Потом, кроз разговор о језичкој култури, честим језичким 
недоумицама и грешкама које сами ученици примећују, потреби неговања и очувања матерњег 
језика, бројним језицима у свету који нестају и другим занимљивим темама из лингвистике. У 
даљем току радионице ученици су се бавили креативним писањем и у групном раду стварали су 
кратке, духовите дијалоге у вези са језичким зачкољицама и недоумицама карактеристичним за 
њихов град и околину. На крају, учесници су фотографисани са књигом у руци. Као финални 
продукт радионице израђени су постери са фотографијама ученика и разјашњењима појединих 
језичких недоумица кроз кратке приче и дијалоге, а визуелни идентитет постера исти је као код 
постера на којима су „звезде” из јавног живота. На овај начин деца и млади из Ниша, Шапца, 
Крушевца, Ужица, Кладова, Краљева нашли су се у улози промотера очувања матерњег језика. 

 Година јубилеја ДНК: циклус предавања и обележавање Дана ДНК  

Поводом Дана ДНК, 25. априла, Библиотека је у сарадњи са Институтом за молекуларну генетику и 
генетичко инжењерство, организовала циклус предавања. 

 Организација регионалне библиотечке конференције БИБЛИОНЕТ 2017  

Организација и реализација стручног регионалног скупа БИБЛИОНЕТ 2017: проналажење 
спонзора; набавка опреме; припрема промо материјала; организација излета до дворског 
конплекса на Дедињу и уговарање свечане вечере за учеснике Библионета; осмишљавање квиз 
питања на српском и енглеском за логовање за бесплатни WI FI током трајања конференције; 
превођење биографија страних излагача и писање и слање позивних писама за званичнике који би 
присуствовали и отварали конференцију; дежурства током целог трајања стручног скупа; 
дизајнирање и набавка избрендираног фото фрејма за фотографисање гостију. 

 Организација наступа на Сајму књига 2017 

Припрема и реализација активности на 62. међународном београдском Сајму књига: 
осмишљавање визуелног решења плаката и осталог промотивног матерјала; планирање програма 
и акција на штанду БГБ;  договори са спонзорима и учесницима поменутих програма и акција; рад 
на штанду; сарадња са средњим школама око програма и радионица за ученике; редовно 
извештавање у медијима и на друштвеним мрежама о програмима на Сајму књига. 
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Програми на штанду БГБ 2017. године: 

1. Дружење са списатељицом Јасминком Петровић 
2. Радионица „Београђани негују српски језик” 

 Координисање рада портала ШТА ДА ЧИТАМ  

Портал Шта да читам је јединствени национални портал за препоруке за читање књига које су 
објављене на српском језику. У раду портала, који је 2017. године креирала БГБ,  учествује преко 
30 јавних библиотека из Србије. Израду портала помогло је Министарство културе и информисања 
РС. Исидора Ињац је главна уредница портала задужена за координацију уредничког тима 
пројекта Шта да читам: пријем текстова колега из библиотека у целој Србији који су део овог 
заједничког пројекта, одабир текстова и лекторисање. Одељење за културне програме је, такође, 
вршило селекцију и припремање текстова из новина Београдског читалишта за портал Шта да 
читам, а Исидора Ињац и Јана Никачевић су писале и препоруке за читање. 

4.5.2 Програмске активности 

• Циклуси: 3 
• Предавања: 23 
• Представљања књига и часописа, трибине и радионице, позоришне представе: 101  
• Изложбе: 11 
• Пројекти: 3 
• Акције: 7 
• Доделе награда и прославе: 8 

 
Укупно програма: 165 

Број посетилаца: 25.300 

4.5.2.1 Циклуси 

1. Поводом Дана ДНК, 25. априла, Библиотека је, у сарадњи са Институтом за молекуларну 
генетику и генетичко инжењерство, организовала циклус предавања. Предавања:  

„Није све у генима, има нешто и у... епигенетици”.  Предавач: Ања Толић. 

„Тајне генома – тајне здравља и болести”. Предавач: Маја Бундало. 

„Y хромозом: прича која почиње”. Предавач: Невена Котарац. 

„Између плурипотентности и диференцијације: епигенетичка клацкалица”. Предавач: Владанка 
Вуковић. 

2. Институт за молекуларну генетику и БГБ организовали су циклус предавања поводом Дана 
биодиверзитета. Предавања:  

„Перзистенција бактерија”. Предавач: Љубиша Тописировић. 

„Биљке у променљивој животној средини”. Предавач: Сања Маниташевић Јовановић. 

„Како се разликујемо”. Предавач: Катарина Зелић. 
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3.  Психоаналитичко друштво Србије и БГБ организовали су циклус трибина: „Психопатологија 
савременог човека”. 

 „Да ли је данас теже бити дете и адолесцент”. Учествовали: Оливера  Алексић  Хил, Оливера  
Видојевић и Наташа Ђерковић Лукач. 

4.5.2.2 Предавања 

1. Амбасада НР Кине и БГБ и Институт Конфуције организовали су предавање „У сусрет години 
петла”.  Предавач: Радослав Пушић. Предавање је праћено изложбом „Прозор Шангхаја” у 
Одељењу за рад са корисницима. Изложба је трајала до 30.1.2017.  

2.  БГБ и Друштво пријатеља Алжира организовали су предавање „Алжирска економија – стање и 
перспективе”.  Предавач: Зоран Малић.  

3. Предавање „Катарина Миловук и школовање женске деце у Србији у 19. веку”. Предавач: 
Мирјана Цвекић. 

4. Институт Конфуције и БГБ организовали су предавање „Даоистичко тело – забелешка о 
културним разликама у разумевању тела”. Предавач: Нада Маћиг Секулић, антрополог.  

5. У оквиру ДАНА БЕОГРАДА, Библиотека града Београда организовала је предавање „Београдски 
Сајам  1937-1957-2017”.   Предавач: Душан Пајин. 

6. БГБ и Институт Конфуције у Београду организовали су предавање „Кина: црвена боја кроз 
културу, писмо, језик”. Предавач: Сара Комосар. 

7. БГБ, Институт за молекуларну генетику и Српско друштво за молекуларну биологију обележили 
су ДАН ДНК циклусом предавања: 

 „Није све у генима, има нешто и у... епигенетици”.  Предавач: Ања Толић. 

8. „Тајне генома – тајне здравља и болести”. Предавач: Маја Бундало. 

9. „Y хромозом: прича која почиње”. Предавач: Невена Котарац. 

10. „Између плурипотентности и диференцијације: епигенетичка клацкалица”. Предавач: 
Владанка Вуковић. 

11. Институт за молекуларну генетику и БГБ обележили су Дан биодиверзитета циклусом 
предавања: 

„Биљке у променљивој животној средини”. Предавач: Сања Маниташевић Јовановић. 

12. „Перзистенција бактерија”. Предавач: Љубиша Тописировић. 

13. „Како се разликујемо”.  Предавач: Катарина Зелић. 

14. БГБ и Институт Конфуције организовали су предавање „Кина, Југославија и борба унутар трећег 
света – заборављена епизода”. Предавач: Јован Чавошки.  

15. Светосавска омладинска заједница  Архиепископије београдско-карловачке и БГБ 
организовали су  предавање „Свети Јустин Философ: од платонизма до хришћанства”. Предавач: 
Александар Ђаковац, уводна реч: Бојан Вићентић.  

 16. Историјски институт и БГБ организовали су предавање: Diplomacy of Sokollu Mehmed Pasha 
during Selim II's Reign. Предавач: др Гунеш Ишиксел (Güneş Işıksel) са Меденијет Универзитета у 
Истанбулу (предавање је било на енглеском језику). 
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17. БГБ и Институт Конфуције организовали су предавање „Прича о кинеској медицини”. 
Предавач: Филип Мања. 

18. Предавање „IFLA / OCLC програм и библиотечке праксе у САД”. Предавач: Жељко 
Димитријевић. 

19. У оквиру Недеље Поноса БГБ и Службени гласник организовали су предавање професора 
Коена Слутмикерса са Универзитета у Лондону под називом The Promotion of and the Resistance to 
LGBT Equality in Serbia's European Integration Process". Предавање је било на енглеском језику. 

20. Предавање „Марија Кири и Марија Кеперт Мајер: једине две жене добитнице Нобелове 
награде за физику”. Предавач: Мирјана Цвекић. 

21. Предавање „Андрићева филозофија живота - поводом 125. годишњице рођења Иве Андрића”. 
Предавач: Душан Пајин. 

22. Предавање „Улај - Франк Уве Лајсиепен: неиспричана прича”. Предавач: Мирјана Мариншек 
Николић. Предавање је пратила визуелна документација.  

23. Вече са Ивом Андрићем. Предавање: Андрић и Београд. Предавач: Жанета Ђукић Перишић, 
управница Задужбине Иве Андрића. 

4.5.2.3 Представљања књига, трибине, радионице 

1. Радионица креативног писања (1. део). Радионицу водио проф. Зоран Живковић.  

2. Представљање књиге „Програми подршке деци и ученицима са сметњама у развоју”. 
Учествовали: Зоран Аврамовић, Гордана Николић, Александра Грбовић, Виола Повше Ивкић, 
Весна Радовановић и Зорица Поповић.  

3.Радионица креативног писања (2. део). Радионицу водио проф. Зоран Живковић.  

4. Представљање књиге „Оријентални Мефисто и други путописи” ауторке Снежане Милојевић. 
Учествовали: Немања Ротар, Ненад Милошевић и ауторка. У музичком делу програма наступио је 
хор „Мојсије Петровић”. 

5. Представљање књиге: „Гризодушје” аутора Павела Галентијана. Учествовали: Наталија 
Миленковић, Исидора Ињац и аутор.  

6. Радионица креативног писања (3. део). Радионицу водио проф. Зоран Живковић.  

7. Представљање књиге „Видовдан на Виду” аутора Дејана Лазаревића. Аутор је извео монодраму 
о Великом рату.  

8. Представљање књиге „Отисци у времену” аутора Стевана Буковића. Учествовали: Миле 
Поповић Каваја, Радомир Глушац, Добрашин Јелић и аутор.  

9. БГБ и Удружење Цетиње/ Београд  организовали су промоцију књиге „Сенка осмог еона” аутора 
Селимира Радуловића. Учествовали: Иван Негришорац, Марија Вицковић, Небојша Дугалић и 
аутор.  

10. Представљање антологије српске избегличке поезије „Прогнани Орфеји” приређивача Ненада 
Грујичића (Бранково коло, 2016). Учествовали песници: Милош Кордић, Радомир Стојановић, Сава 
Крнета, Мићо Цвијетић, Душан Ђаковић, Радомир Димић, Милан Пађен и Никола Корица. О 
антологији говорили: Бојан Босиљчић, Марија Слобода и Тијана Митровић.  
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11. Представљање књиге „Наше су само речи” аутора Милана Ружића (Службени гласник, 2016). 
Учествовали: Матија Бећковић, Владимир Кецмановић, Желидраг Никчевић и аутор. 

12. БГБ и Институт Конфуције организовали пројекцију филма „Златна ера” (режија: Ан Хуи, 2014).  

13.  БГБ и Задужбина Андрејевић организовали су представљање „Зборника матурских радова 
школске 2015/2016. године”. Учествовали: Неђо Даниловић, Милан Распоповић, Татјана 
Андрејевић и аутори матурских радова. 

14. Представљање књиге „Бохорета – најстарија кћи” ауторке Јагоде Вечерине Томић. 
Учествовали: Елиезер Папо, Катја Шмид и ауторка. 

15. Представљање књиге „Приче из таксија” аутора Јевтимија Војиновића. Учествовали: Владимир 
Костић, Ратко Божовић, Милан Тасић и аутор. Приче читао глумац Никица Петронијевић. 

16. Представљање „Књиге о Индијанцима” ауторке Еве Липс. Учествовали: Соња Вишњић 
Жижовић, Предраг Жижовић и Синиша Лекић. Током програма су емитовани документарни 
филмови о животу и обичајима Индијанаца. 

17. Удружење Македонаца из Београда „Македониум” обележило је Светски дан поезије 
манифестацијом „Песма свету”. Учествовали: Виктор Б. Шећеровски, Виолета Пачевски, Искра 
Пенева и Ђорђе Станковић.  

18. Представљање књиге „Кућа несагоривих речи” аутора Дејана Ристића и пројекција 
документарног филма: „Сећања из пепела”. Учествовали: Јасмина Нинков и аутор.  

19. Трибина „Значај илустрација у књигама за децу” поводом изложбе илустрација Душана 
Павлића „Стилске игре”. Учествовали: Душан Павлић, Добросав Боб Живковић, Павле Зелић, 
Мирјана Живковић, Борис Кузмановић и Љиљана Маринковић. 

20. Представљање књиге „Јеврејска читаоница у Београду  1929-1941” аутора Радивоја 
Давидовића. Учествовали: Филип Давид, Бранка Џибић и Нева Саравија. Уметнички програм: 
Милан Михаиловић Цаци, Дрита Тутуновић и Никола Салаћанин. Модератор: Звонко Пешић. 

21. Представљање књиге „Анатомија друге Србије” аутора Маринка Вучинића. Учествовали: 
Слободан Антонић, Милош Ковић, Бранислав Нешић и аутор.  

22. БГБ и Центар за развој идеја организовали су представљање књиге „Сусрети у прошлости” 
ауторке Марије Манојловић. Учествовали: Марко Белојевић, Анђелка Ђукић и ауторка. 
Модератор: Тања Баста.  

 23. БГБ и Друштво за српски језик и књижевност Србије организовали су представљање књиге 
„Народна књижевност у наставним плановима и програмима” аутора Милорада Дашића. 
Учествовали: Зона Мркаљ, Бошко Сувајџић, Вељко Брборић, Ненад Гугл и аутор.  

24. БГБ и Институт Конфуције у Београду организовали пројекцију филма „У трци за љубав” 
редитеља Гуана Хуа (титл: српски). Учествовали: Мишко Шуваковић, Жарко Цвејић, Ана Петров, 
Андрија Филиповић и Санела Николић.  

25. Представљање књиге „Доприноси непознате елите: могућности сасвим другачије будућности” 
ауторке Светлане Томић. Учествовали: Марина Благојевић Хјусон, Јелена Стефановић и ауторка.  

26. Поводом књиге „Симетрије” (Агора, 2016) гост Библиотеке града Београда била је аргентинска 
списатељица Луиса Валенсуела. Учествовали: Луиса Валенсуела, Ана Марковић, Бојана Ковачевић 
Петровић, Бранко Анђић, Ненад Шапоња и Јасмина Нинков. 
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27. БГБ и Задужбина Андрејевић организовали су представљање монографије: „Психолошки 
чиниоци успешне примене рачунара” ауторке Иване Ковачевић. Учествовали: Светлана Чизмић, 
Владан Девеџић, Мирослав Миновић, Далибор Петровић и ауторка.  

28. У оквиру манифестације ДАНИ БЕОГРАДА  Историјски архив Београда представио је своја нова 
издања: 

1. „Нежидер – аустроугарски логор за Србе 1914-1918” аутора Исидора Ђуковића и Ненада Лукића. 
О књизи су говорили: Милош Пауновић и аутори.  

2. „Лондонски дневник 1945-1946” аутора Косте Ст. Павловића. Приређивачи: Јелена Јовановић, 
Тијана Ковчић и Владимир Мијатовић. О књизи говорио: Милан Ст. Протић. 

29. Институт Конфуције и БГБ организовали су пројекцију филма „12 грађана” (режија Сју Анг, 
2015).  

30. Центар за развој идеја и БГБ организовали су радионицу креативног писања за младе. 
Радионицу је водила Марија Манојловић.  

31. Друштво за српски језик и књижевност Србије и БГБ организовали су представљање књиге „Ка 
поетици смеха” аутора Ивана Златковића. Учествовали: Снежана Самарџија, Бошко Сувајџић и 
аутор. Музички програм: Јелена Јовановић. Одломке из књиге читао је Милан Лукић. 

32. Светосавска омладинска заједница и БГБ организовали су трибину „Проблем зла у 
хришћанству, исламу и будизму”. Учествовали: Андреј Јефтић, Сеид Халиловић и Душан Пајин. 

33. Конференција за новинаре поводом пројекта посвећеног кипарској књижевности подржаног 
од стране „Креативне Европе”. 

34. Представљање књиге „Леди Пеџет” ауторке Наташе Марковић. Учесници: Љиљана Вулетић, 
Новица Бабовић, Дејан Ристић и ауторка. 

35. 11. београдски фестивал поезије и књиге „Тргни се! Поезија”: 

ИЗВАН СВАКОГ ЗЛА – отварање фестивала: Омаж песнику Владиславу Петковићу Дису (1880-
1917).О песнику је говорио Томислав Маринковић. 

36. 11. београдски фестивал поезије и књиге „Тргни се! Поезија”. 

ЧИТАЊЕ ПОЕЗИЈЕ: Томислав Маринковић, Јоргос Христодулидис, Андреа Грил, Шарлот Ван ден 
Брок, Аурелија Ласак, Ђозеп Педралс  и Горан Стаменић. 

37. 11. београдски фестивал поезије и књиге „Тргни се! Поезија”. 

Разговори с песницима и преводиоцима: Арвис Вигулс, Аурелија Ласак, Шарлот Ван ден Брок и 
Милан Добричић. 

38. 11. београдски фестивал поезије и књиге „Тргни се! Поезија”. 

Аустријска поезија: Андреа Грил, Ника Фајфер, Соња Хартер и Ђорђе Тришовић. Уводна реч: 
Јоханес Ирчик, директор Аустријског културног форума у Београду. Модератори: Срђан Драгић и 
Дејан Матић. 

39. 11. београдски фестивал поезије и књиге „Тргни се! Поезија”. 

Разговори са песницима и преводиоцима –  Дисово пролеће: Томислав Маринковић, Огњен 
Обрадовић, Маша Сеничић, Бојан Марковић, Јана Алексић и Тамара Крстић. 
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40.11 . београдски фестивал поезије и књиге „Тргни се! Поезија” 

Шпанска поезија: Јоланда Кастањо, Биљана Исаиловић, Тамара Крстић. Модератори: Срђан Гагић 
и Дејан Матић. 

41. Друштво за српски језик и књижевност Србије и БГБ организовали су представљање књиге „Од 
буквара до читанки” ауторке Зоне Мркаљ. Учесници: Љиљана Бајић, Александар Јовановић, Петар 
Пијановић, Зорица Цветановић и ауторка.  

42. Поетско вече „Међу својима – Дису у част” – поводом 100 година од смрти Владислава 
Петковића Диса. Стихове казивао: Вицо Дардић. Музичка пратња: Урош Дојчиновић, гитара. 

43. Представљање књиге „Српска државотворна мисао” аутора Драгана Симеуновића. 
Учествовали: Коста Чавошки, Љубодраг Димић и аутор.  

44. Представљање књиге: „Андрић и Крлежа: две драмске инсценације” ауторке Мирјане 
Мариншек. Учествовали: Тамара Крстић, Немања Драгаш, Јована Радовановић и ауторка.  

45. Представљање књиге: „Македонци у Тетову од Ала Турка до Ала Франга” аутора Бранислава 
Светозаревића. Учествовали: Виолета Ачковска и аутор.      

46. БГБ и Гетеово друштво у Београду организовали су трибину „Српски и немачки језик данас: 
контрастивна перспектива” поводом објављивања четири тома „Немачко-српске контрастивне 
граматике” (2012-2017). Учесници: Смиља Срдић, Анете Ђуровић, Бранислав Ивановић, Милоје 
Ђорђевић и Јелена Костић Томовић. 

47. Представљање књиге афоризама „Срж” аутора Васе Крчмара.  Учествовали: Стеван Тонтић, 
Милован Бошковић, Јово Радош и аутор.  

48. БГБ и Удружење грађана „Снага пријатељства – Amity” организовали су путописно вече 
старијих  „Шетња кроз време”. Додела „Драганове награде 2017” за најбоље путописе старијих и 
промоција публикације награђених и похваљених радова. Говорили: Мируљко Вукадиновић, 
Видак Масловарић и Бранкица Јанковић.  

49. Представљање књиге „Додир” ауторке Гордане Пешаковић (2016, Чигоја штампа). Говорили: 
Гордана Влајчић, књижевница, Милош Шарић, вајар, Нева Саравија, уредник и ауторка. У 
музичком делу наступила је пијанисткиња Јасмина Јанковић.   

50. Представљање књиге „Лична документа” аутора Љубивоја Тадића. Учествовали: Манојло 
Вукотић, Душан Ђаковић и Танасије Узуновић. Професор Предраг Бајчетић са Љубивојем Тадићем 
разговарао о књизи. Одломке читала Јована Радосављевић. 

51. Конференција за медије поводом објављивања књиге „Сунце овог дана – писмо Андрићу” 
аутора Владимира Пиштала (Агора, 2017). Учествовали: Ненад Шапоња и аутор.  

52. Представљање књиге „Шанко си бонка залиби” ауторке Ирене Јовић Станојевић. Говорили: 
Божидар Андрејић, Бора Димитријевић и ауторка. Одломке из књиге читао глумац Душан 
Радовић. У музичком делу наступио: Никола Митровић, виолина.  

53. РеКреирање Тесле – праксе које стварају генија: Дани интерактивне и интегративне едукације 
Едукативна радионица: Дизајнирање будућности (City game) 

54. Едукативна радионица: Flow Еxperience 

55. Едукативна радионица: CoEvoLudens 
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56. Едукативна радионица: Парадоксалне пузле 

57. Затварање Дана РеКреирање Тесле. 

58. Представљање књиге „Савински буквар”. Учествовали: Јелица Стојановић и Весна Андрић.  

59. Представљање књиге „Музеј романа о Вјечитој” аутора  Маседонија Фернандеса. Учествовали: 
Силвија Монрос Стојаковић, Њ.Е. Рикардо Фернандез и Огњен Савић. 

60. БГБ и Задужбина Андрејевић организовали су представљање монографије „Стрес родитељске 
улоге у контексту породичних односа и васпитног стила“ ауторке Снежане Вуковић. Учествовали: 
Јелисавета Тодоровић,  Вера Рајевић и ауторка. 

61. Представљање романа епске фантастике „Драгојл ратници” аутора Душка Благојевића. 
Учествовали: Катарина Годић, Никола Лазовић и аутор. 

62. Представљање 4. издања књиге: „Осећања. О. Сећања” ауторке Лидије Николић. Учествовали: 
Петар Поповић, Михајло Пантић и ауторка. 

63. Представљање Аристотелове књиге „Велика етика. Еудемова етика” (Паидеиа, 2017). 
Учествовали: Слободан Антонић, Томислав Новаковић, Слободан У. Благојевић и Петар 
Живадиновић. 

64. Представљање књиге „Општа теорија жирафа” аутора Милана М. Ћирковића. Учествовали: 
Зоран Живковић, Бојан Јовић, Младен Јаковљевић и аутор.  

65. Представљање књиге „Јавност, старији људи и медији” аутора Љиљане Манић и Наташе 
Симеуновић Бајић. Учествовали: Бранкица Јанковић, Драгана Димић, Драган Никодијевић, 
Миливоје Павловић и ауторке. 

66. Представљање енглеског превода романа Мрена из 2002. године  Милице  Мићић Димовске 
(1947-2013) који је под насловом The Cataract  2016. године за америчку издавачку кућу Parnilis 
Media објавила проф. др Сибелан Форестер. Учествовали: проф. др Сибелан Форестер (Свартмор 
колеџ, Пенсилванија), проф. др Јасмина Лукић (Централноевропски универзитет,  Будимпешта) , 
доц. др Светлана Томић (Алфа БК универзитет, Београд). 

67. Народна библиотека „Стефан Првовенчани” из Краљева  и БГБ организовали су представљање 
зборника „Живорад Недељковић песник” и најаву Жичког духовног сабора „Преображење 2017”. 
Учествовали: Драган Хамовић, уредник, Живорад Недељковић, песник, Милоје Радовић, директор 
библиотеке  у Краљеву и Ана Гвозденовић, уредница Повеље. 

68. Представљање књиге „Пад Арконе или сумрак словенског паганизма” аутора Растка Костића. 
Учествовали: Звонимир Костић, Станко Трифуновић, Александар Узелац и аутор.   

69. Представљање књиге: „Заробљеничке приче" аутора Градимира Ђуровића. 

70. БГБ у сарадњи са Културним центром Горњи Милановац, Клубом љубитеља плеса Београд и 
Музејом Вука и Доситеја организовала је манифестацију  ДАНИ МИНЕ ВУКОМАНОВИЋ КАРАЏИЋ У 
БЕОГРАДУ:  

• Изложба радова из збирке Ликовне колоније „Мина Вукомановић Караџић” Савинац 1994-
2015.; 

• Прича о Мини, Елијана Гавриловић, кустос Музеја Вука и Доситеја; 

• „Мина на Савинцу”, Радош Гачић, руководилац Ликовне колоније; 
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• Плесни програм - салонски плес из Мининог времена. 

71. Представљање збирке кратких прича „Пиши и објави” са конкурса радионица креативног 
писања. Учествовали: Дарко Тадић и награђени аутори. 

72. Представљање књиге „Фармација Браничевског округа од антике до савременог доба” аутора 
Јелене Манојловић и Стевана Шукљевића. Учествовали: Душанка Крајновић, Драгана Спасић 
Ђурић, Дејан Ристић и Јелена Манојловић. 

73. Дружење са списатељицом Јасминком Петровић. 

74.Радионица „Београђани негују српски језик”. 

75. Конференција за новинаре  поводом донације комплета књига „Насиље над Србима 
у XX веку” аутора Радивоја Гаћиновића, свим јавним библиотекама у Републици Србији и 
Републици Српској. Учествовали: Владан Вукосављевић, министар културе и информисања у 
Влади Републике Србије, Милован Поповић, директор предузећа BDO, као донатор, Јасмина 
Нинков, директор Библиотеке града Београда, испред јавних библиотека које су примиле 
донацију и Млађен Цицовић, директор Представништва Републике Српске у Београду.  

76. Заустављеност " –  вече Пеце Поповића. Учествовали: Дејан Цукић, Владимир Пиштало, 
Михајло Пантић, Ненад Златановић, Милан Плећаш, „Време чуда” и Пеца Поповић. 

77. Представљање зборника „Савремена српска проза бр. 29: Књижевни портрет Драгослава 
Михаиловића”. (Трстеник). Учествовали: Драгослав Михаиловић, Владета Јанковић, Михаило 
Пантић, Радивоје Микић и Верољуб Вукашиновић. 

78. „Вечита пешадија и сродне песме" - представљање изабраних песама Бранка В. Радичевића. 
Учествовали: др Драган Хамовић, приређивач, др Богдан Трифуновић.  Стихове говорио глумац 
Љубивоје Тадић. 

79. Конференција за штампу - представљање књиге „Тајни интерес”  аутора Бојана Јовановића. 
Учествовали: Милета Аћимовић Ивков, Слађана Илић и аутор. 

80. Представљање књиге „Врт тајни и врт наде - антологије српске женске приповетке до 1950. и 
од 1950. до данас” ауторке Славице Гароње. Учествовали: Петар Арбутина, Манојло Мања 
Вукотић, Слађана Илић, Мирјана Митровић и ауторка.  

81. Светосавска омладинска заједница и БГБ организовали трибину „Светиње свете земље”. 
Учествовали: Мохамед Набхан, амбасадор Палестине и др Драгољуб Марјановић.  

82.Представљање књиге „Екстремна левица” ауторке Марије Ђорић. Учествовали: Драгана 
Митровић, Љубиша Деспотовић, Милош Кнежевић и ауторка. 

83. Представљање књиге „Записано ради сећања у будуће: збирка старих књига Педагошког 
музеја (1755-1867)” ауторке Браниславе Јордановић. Учествовали: Душица Грбић, Љубица 
Ћоровић, Боривој Чалић, Јасмина Нинков и ауторка.  

84. Представљање књиге „Годинама пре” аутора Љубомира З. Милића. Учествовали: Иван 
Бекјарев, Александар Пековић, издавач  и аутор. 

85. Представљање књиге „Егзорцизам љубави” аутора Дражена Маркотића и музички програм. 
Учествовали: Слађана Ђорђевић и аутор. 

87. Представљање зборника „Андрић, Београд, прича” (БГБ, Библиотека Врхови, 2017). 
Учествовали: Јасмина Нинков, директорка БГБ, Михајло Пантић, уредник зборника и аутори 
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текстова (Жанета Ђукић Перишић, Јовица Аћин, Владислав Бајац, Миро Вуксановић, Мирко 
Демић, Вуле Журић, Горан Петровић, Владимир Пиштало, Милета Продановић, Милисав Савић и 
Михајло Пантић). 

88. Дуодрама „Убавка и Мандарин'' – кроз аутентичне изворе, Андрићев дневник, писма супрузи 
Милици, дневнике Милице Бабић, одломке из Андрићевих дела, дата је прича о постојаности 
љубави и брачној срећи – према идеји и драматизацији Биљане Ђорђевић Мироња. У улогама 
Милице Бабић и Иве Андрића наступили Стела Ћетковић и Небојша Кундачина. Тон мајстор Саша 
Марковић. 

89. Представљање књиге „Библиотека и културно наслеђе” аутора Бојанке Трајковић. 
Учествовали: Јасмина Нинков, Жељко Вучковић, Драгана Литричин Дунић и ауторка.  

90. Удружењe „Акција за слепе” и БГБ организовали су представљање звучне књиге - 
приручника „MS Windows 10 са тастатуре”.  Учествoвали: Ан Пешић (Ann Pesic) - председница 
Међународног клуба жена Београд  и  Лука Јоксимовић Барбат, аутор приручника и председник 
Удружења акција за слепе.  

 91. Представљање књиге „Душа мисли у сликама” ауторке Снежане Миленковић.Учествовали: 
Владета Јеротић, Тамара Џамоња Мијатовић и ауторка.  

92. Представљање књиге „Карневал идентитета” ауторке Наташе Анђелковић. Учествовали: Бојан 
Јовић, Игор Перишић и ауторка.  

93. Представљање књиге „Недовршена бајка” аутора Александра Обрадовића. У музичком делу 
наступила Хелена Јукшток (вокал и хармоника). 

94. Представљање антологије „Пјевај ори, прозоре отвори” (крајишке ојкаче). Учествовали: 
Милош Кордић, Бошко Сувајџић, Драган Инђић, Весна Чипчић, Вицо Дардић, женска певачка 
група „Димитрије Котуровић” и Ненад Грујичић.  

95. Представљање књиге „Фикција, метафикција, нефикција” аутора Горана Радоњића. Говорили: 
Адријана Марчетић, Јован Делић и аутор. 

96. Представљање књиге „Данте, Вијон,  Моцарт: свети пробисвети” аутора Коље Мићевића. 
Учествовали: Снежана Ранковић, Дамјан Јованов, Милена Дамњановић и аутор. 

97. Представљање књиге „Моја путографија” ауторке Бојане Рилке. Учествовали: Неда Самарџија 
и ауторка.  

98. Представљање књиге „Срећан човек” аутора Пеђе Ристића. Учествовали: Мирјана Бобић 
Мојсиловић, Александар Гаон, Жарко Чигоја и аутор. Одломке из књиге је читала глумица Рада 
Ђуричин, а песме певао музичар Тони Матијевић. 

99. Конференција за новинаре – представљање портала Шта да читам, јединственог 
националног портала за препоруке за читање књига које су објављене на српском језику. У раду 
портала, који је креирала БГБ,  учествује преко 30 јавних библиотека из Србије.  Израду портала 
помогло је Министарство културе и информисања РС. Говорили: Јасмина Нинков,  директор БГБ, 
Марјан Маринковић, руководилац пројекта, Исидора Ињац, главна уредница портала, Љубица 
Арсић, књижевница, једна од писаца препорука на порталу.  

100. Представљање књиге „Послије кише” аутора Радета Шербеџије.Учествовали: Игор Мандић, 
Александар Јерков, Јасмина Нинков, Предраг Уљаревић и аутор. 
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101. Представљање књиге „Летопис великих жупана” аутора Душка Лопандића. Учествовали: 
Ратомир Миликић и аутор. 

4.5.2.4 Изложбе 

1. Излози Библиотеке града Београда:  

Изложба ученика техничке  школе Дрво Арт „Нова година у библиотеци” 

2. Изложбе издавачких кућа у излозима Библиотеке града Београда: Креативни центар, Евро Бук, 
Прополис Букс, Бесна кобила, Лагуна, Психополис, Чаробна књига, Дерета, Ренде, Макондо, 
Креативни центар, Дата Статус, Геопоетика, Booka, Штрик, Младинска књига, Агора... 

3. Библиотека града Београда и Српско библиофилско друштво приредили су изложбу: „Имам свој 
круг кредом” поводом 140 година од рођења Исидоре Секулић. 

4. Изложба илустрација Душана Павлића „Стилске игре”. 

5. Поводом прославе Дана ДНК у Галерији Атријум је гостовала поставка Института за кукуруз 
Земун Поље „Генетички рецепт за добар кукуруз”.  

6. Изложба у сарадњи са Српским библиофилским друштвом „Мени није дано... (Лепота тужног 
песника)” поводом 100 година од смрти Владислава Петковића Диса.  

7. Изложба „Филателистичка изложба свете браће Ћирила и Методија” аутора Бранислава 
Светозаревића у Позајмном одељењу БГБ.  

Изложбу отворили: Њ.Е. Вера Јовановска Типко, амбасадорка Републике Македоније у Београду, 
Зоран Стрезовски и аутор. 

8. ДАНИ КАНАДЕ У БИБЛИОТЕЦИ ГРАДА БЕОГРАДА 

Поред изложбе „Тамо где 'Ја' почиње” ауторке Љиљане Лили Оташевић у Галерији Атријум, у 
излозима БГБ изложене су књиге канадских аутора преведене на српски. Дане Канаде су 
отворили: Њ. Е. Филип Пинингтон, амбасадор Канаде, Јасмина Нинков, директор БГБ, Реј 
Робертсон, књижевник, и Љиљана Лили Оташевић. 

9. Изложба школе Дрво арт у излозима БГБ: „Крунисање Стефана Првовенчаног виђено очима 
ученика”. 

10. Документарна изложба „Заустављеност”  (рок меморабилија) аутора Пеце Поповића. На 
отварању изложбе говорили су: Јасмина Нинков и Михајло Пантић. 

11. Поводом обележавања 125 година од рођења Иве Андрића Библиотека града Београда у 
сарадњи са Задужбином Иве Андрића организовали ДАН ИВЕ АНДРИЋА У БИБЛИОТЕЦИ ГРАДА 
БЕОГРАДА.  

На Отварању изложбе „Стара и страна издања дела Иве Андрића'' говорили су: Срђан Стојанчев, 
Српско библиофилско друштво, Јасмина Нинков, директор Библиотеке града Београда.Изложба је 
организована у сарадњи са Српским библиофилским друштвом и Задужбином И ве Андрића. 

12. РеКреирање Тесле – праксе које стварају генија 

Дани интерактивне и интегративне едукације 

Едукативне радионице: Дизајнирање будућности (City game), Flow Еxperience, CoEvoLudens, 
Парадоксалне пузле. 
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4.5.2.5 Акције  

1.  Акције добровољног давања крви. БГБ и Институт за трансфузију крви и организовали су 
дванаест акција добровољног давања крви  (бесплатно чланство у Библиотеци за даваоце).  

2. Вођење посетилаца кроз Римску дворану (основне школе, средње школе и гимназије, туристи). 

3. Обележавање Светског дана књиге акцијом „Сви смо у Библиотеци!” Познате личности су 
радили као библиотекари: Министар културе и информисања Владан Вукосављевић; писци: Ивана 
Димић, Владислав Бајац,  Вуле Журић, Јасминка Петровић, Владимир Кецмановић; музичари: 
Инспектор Блажа, Кики Лесендрић, Ана Станић, Милан Ђурђевић (фронтмен групе „Неверне 
бебе”); глумци: Нада Шаргин, Буле Гонцић,Тамара Драгичевић, Дејан Луткић, Тихомир Станић; 
новинари Зоран Станојевић и Марија Миљевић, балерина и публициста Соња Лапатанов и други. 

4. Ноћ књиге (попуст од 50% на индивидуалну чланарину). 

5. Ноћ истраживача. Плато испред БГБ: „Лов на благо” – овогодишња тема „У шетњи са ДНК”. 

6. 62. међународни сајам књига. У току месеца октобра, Библиотека града Београда обезбедила је 
сајамски попуст од 50% на индивидуалну чланарину у целој мрежи.  

7. Сарадња са Атлантик групом која је на Позајмном одељењу промовисала своје производе.  

2. Додела „Драганове награде 2017” за најбоље путописе старијих и промоција публикације 
награђених и похваљених радова. Говорили: Мируљко Вукадиновић, Видак Масловарић и 
Бранкица Јанковић.  

3. Уручење награда и захвалница свим учесницима овогодишњег такмичења ЧИТАМ, ПА ШТА. Гост 
је била Јасминка Петровић, дечји писац. 

4.  „Дани Милована Видаковића“. Поздравне речи: Јасмина Нинков, директор Библиотеке града 
Београда и Живорад Милосављевић, председник ГО Сопот. Учествовали: Олга Одановић, глумица, 
женски грађански хор Сопот, Михајло Пантић, књижевник; Милан Цаци Михаиловић, глумац; 
ансамбл за рану музику „Ренесанс”, КУД „Шумадија” - Влашка и „Космај” - Сопот. 

6. Обележавање 800 година од крунисања Стефана Првовенчаног.Излагање ученичких радова у 
излозима Библиотеке града Београда - „Крунисање Стефана Првовенчаног виђено очима 
ученика”.  У пројекту учествовали:  Дрво арт, Техноарт, Шеста београдска гимназија, ОШ „Јелена 
Ћетковић”, Београд, ОШ „Стеван Синђелић”, Београд, ОШ „Јован Шербановић”, Крепољин, 
Грађевинска школа „Бранко Жежељ”, Београд, ОШ „Душан Јерковић”, Инђија, ОШ „Бранко 
Радичевић”, Смедерево и ОШ „Иво Андрић”, Радинац.  

7. Обележавање 20 година награде дечије критике „Доситејево перо”. 

8. Додела награде „Сава Мркаљ”' Ненаду Грујичићу. 

4.5.3 Односи с јавношћу и маркетиншка делатност 

1. Уређивање и писање текстова за сајт БГБ, Фејсбук и Твитер (Фејсбук страница Библиотеке 
града Београда наставља да бележи константни пораст броја посетилаца) 
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2. Анализа постојећег изгледа портала, сагледавање и аргументација мана и недостатака у 
циљу побољшавање израде новог сајта. Кординисање рада учесника у изради будућег 
сајта и одржавање састанака. 

3. Израда плаката за текуће програме и акције.  

4. Свакодневни послови у вези односа са јавношћу – најава програма у медијима, гостовања 
на телевизији и радију (Радио Београд – 2. и 3. програм, Радио Студио Б, ТВ Студио Б, РТС).  

5. Дизајнирање, штампа и дистрибуција плаката за велики новогодишњи празнични попуст.  

6. Израда плаката и позивница за изложбе у Галерији Атријум. 

7. Селекција књига које су предложене за представљање у Библиотеци.  

8. Ажурирање листе корисника који желе да примају обавештења о активностима БГБ. 
Редовно обавештавање корисника о програмима и акцијама.  

9. Израда постера са цитатима писаца и народним умотворинама за акцију „Негујмо српски 
језик". 

10. Отварање изложбе „Био једном један лаф” у Крушевцу у галерији Милића од Мачве 
15.3.2017.  Изложбу су отвориле: Виолета Ђорђевић и Сара Ивковић Марковић.  Следећег 
дана одржале предавање о Душку Радовићу.  

11. Осмишљавање и припремање акције „Сви смо у библиотеци!” поводом Светског дана 
књиге 2017. године (припрема рекламног материјала, припрема изложбе о годишњици 
смрти Владислава Петковића Диса, одабир јавних личности које ће учествовати у акцији и 
др.) 

12. Припрема промотивног материјала за Светски дан књиге: идејно решење за беџеве и 
цегере, дизајнирање, одабир понуђача...  

13. Припрема акције „Сви смо у библиотеци”: одабир и позивање познатих личности, 
припрема рекламног материјала, медијска најава и реализација.  

14. Сарадња са општином Савски венац у вези са наградом „Исидора Секулић”.  

15. Стручно вођење кроз Библиотеку града Београда: ОШ „Веселин Маслеша“, ОШ „Јован 
Јовановић Змај“, ОШ „Иван Горан Ковачић“ и Филолошка гимназија из Крушевца.  

16. Сарадња са Геопоетиком у вези са номиновањем књига за Dublin Literary Award 2018. 
Предложени романи: „Есторил” аутора Дејана Тиага Станковића и „Ma Belle” ауторке Маје 
Херман Секулић.  

17. Организација свечаног отварања Библиотеке руске литературе „Сергеј Михалков” и 
потписивање Споразума о сарадњи Библиотеке града Београда и Руског фонда културе у 
суботу 13.5.2017. и Библиотеци „Владан Десница” у Сава Центру.  

18. Отварање изложбе о Душку Радовићу „Био једном један лаф” у Народној библиотеци 
„Стефан Првовенчани” у Краљеву 13.7.2017. (Сара Ивковић Марковић и Виолета 
Ђорђевић).  

19. Прикупљање књига за међународни Сајам књига у Пекингу и ажурирање спискова књига. 

20. Прикупљање књига за међународни Сајам књига у Москви и ажурирање спискова књига. 

21. Дизајн и прелом зборника о Иви Андрићу.  
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22. Владислава Ивковић Марковић и Исидора Ињац учествовале на 83. Конгресу ИФЛА у 
Вроцлаву (Пољска) од 19. до 25.8.2017. Делегација Библиотеке града Београда је имала 
веома запажен наступ на Постер сесији представивши програмске активности БГБ 
постером „Културна анимација уз помоћ звезда”. Интересантни дизајн постера и тема 
нових приступа у промовисању културе читања привукли су велики број колега широм 
света и послужили као одлична платформа за размену професионалних искустава и 
креативних идеја са колегама из целог света. 
Делегати БГБ активно су учествовали на бројним предавањима и радионицама на 
Конгресу. Поред тога, присуствовали су и веома значајним састанцима Секције за 
библиотеке метропола, на којима је једна од најважнијих тема била организација 
међународне МетЛиб конференције 2018. чији ће домаћин бити Библиотека града 
Београда.Такође, треба истаћи да се на Сесији посвећеној мултимедијалним садржајима у 
јавним библиотекама под називом Sharing is Caring разговарало о учешћу Библиотеке 
града Београда у пројекту који подразумева пројекције документарних филмова са 
светских фестивала. 
Поред тога, Библиотека је имала делегата на заседању Генералне скупштине ИФЛА, на 
којем су представљени извештаји о раду у протеклој години и дате основне смернице за 
њен будући рад. 
Библиотеку града Београда представљале су Оливера Настић у својству волонтера, 
Исидора Ињац као делегат, Владислава Ивковић Марковић и Виолета Ђорђевић као 
ауторке постера. 

23. Дизајн похвалница за Читалачку значку Нови Београд.  

24. Прикупљање књига за међународни Сајам књига у Франкфурту и ажуирирање спискова 
књига. 

25. Припрема и реализација  пројекта „Ноћ истраживача 2017”.  

26. Стручно вођење велике групе студената библиотекарства и информатике са Emporia State 
University из Канзаса, САД кроз Библиотеку града Београда. 

27. Припрема и реализација активности на 62. Београдском сајму књига. 

28. Припрема и реализација обележавања јубиларне 50. године награде „Ђорђе Јовановић”. 
Организовано је снимање досадашњих добитника награде у припреми филма као и 
велики постер на којем је представљен историјат награде који ће се након доделе награде 
налазити у библиотеци „Ђорђе Јовановић”.  

29. Организација прославе 125 година од рођења Иве Андрића. Кординисање рада 
Задужбине Иво Андрић и Српског библиофилског друштва на изради изложбе „Стара и 
страна издања дела Иве Андрића”.  

30. Лектура и припрема за штампу Зборника Библионет 2017. 

31. Припрема за штампу књиге „Драгоцености БГБ”. 

32. Учествовање у изради SWOT анализе за мрежу Библиотеке града Београда.  

33. Дизајн и припрема за штампу календара БГБ за 2018. (Амалија Витезовић). 
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4.5.4 Кадар 

У Одељењу раде 4 стручна радника: начелник и 3 уредника програмских активности. Детаљан 
приказ стручног усавршавања запослених дат је у Одељку  3.10 овог извештаја. 
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4.6 Одељење посебних фондова 

4.6.1 Организациона структура 

Према организационој структури, Одељењу посебних фондова припадају: 

 Дечји фонд : 1. Чика Јова Змај 
                         2. Невен 

 Фонд периодике  
 Фонд старе и ретке књиге – Завичајно одељење 

4.6.2      Дечји фонд 

4.6.2.1 Најзначајнији резултати у 2017. години 

У  2017. години два одељења  Дечјег фонда  остварила су следеће најзначајније резултате: 

 „Технотека“;   
 Уписано  је 5.256  чланова, (периоду: јануар-октобар у 2017.); 
 Обележавање Светског дана дечје књиге литерарно-ликовним конкурсом „Гласам за 

књигу“; 
 Учешће на Змајевим дечјим играма у Новом Саду; 
 Учешће на 83. ИФЛА конференцији „Библиотеке.Солидарност.Друштво.” (Libraries. 

Solidarity.Society.) , Вроцлав, Пољска,  19 - 25. август 2017.). 

4.6.2.2 Основни показатељи успешности рада – чланови, коришћење услуга, 
програми 

4.6.2.2.1 Чланови  

Дечја одељења „Чика Јова Змај“ и „Невен“ су привремено затворена,  од 1. јула 2017. године не 
ради „Невен“, а од 6. новембра  „Чика Јова Змај“, што се одразило на испуњење програма рада за 
2017. годину. 

У периоду јануар - октобар  2017. у Библиотеку је уписано укупно 5.256 чланова, што чини 80,86% 
остварења плана. 

 Планирано Остварено 
% остварења 
плана 

Број уписаних чланова 6.500 5.256 80,86% 

                                                 Табела 1: Број уписаних чланова у 2017. год. 

Као што се из доње табеле може видети, највише чланова уписано је у „Чика Јови Змају“ - 3.760, 
док  је у „Невену“  уписано 1.496 чланова.  

Дечје  Одељење   Планирано Остварено 

Огранак „Чика Јова Змај” 3.500 3.760 

Огранак „Невен” 3.000 1.496 
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Укупно 6.500 5.265 

                                       Табела 2: Број уписаних чланова у 2017 год., по објектима 

Највише чланова у Библиотеку је уписано у октобру - 723 и јануару – 609, а најмање у јуну - 372 иу 
августу - 447. 

 јан феб март апр мај јун јул авг сеп окт нов дец 

Број уписаних 
чланова 

609 521 505 585 557 372 472 447 457 723 - - 

                                          Табела 3: Број уписаних чланова у 2017 год., по месецима 

Посматрано према полу, у Библиотеку је уписано укупно 2.629 девојчица и 2.627 дечака, што 
показује да је већи број чланова женског пола, али у броју занемарљив.  

Посматрано према занимању/узрасту, највише је уписано деце предшколскоиг узраста  – 4.193, за 
њима следе ученици основних школа  - 1.007. Најмање је уписаних  из категорије старијих чланова 
и незапослених - 3,  што је и разумљиво јер су наши (главни) чланови деца. 

Занимање Број чланова 

Деца предшколског узраста 4.193 
Ученици основне школе 1.007 

Ученици средње школе 34 

Студенти 4 

Запослени 12 

Пензионери  
Пензионери са плаћеном чланарином 0 

3 
65+   3 

Остали 3 
Укупно 5.256 

                               Табела 4: Број уписаних чланова у 2017 год., према занимању/узрасту  

Од укупног броја чланова, њих 3.415 (65%)  у Библиотеку су се уписали први пут, док је 1.841 (35%) 
чланова обновило чланство. 

Библиотека је реализовала колективни упис 28 чланова са продуженим боравком за децу „Оница“ 
на Звездари. 

4.6.2.2.2 Корисници и коришћење услуга 

Услуге Библиотеке у 2017. години користило је укупно 21.750 корисника, од чега фонд 12.901, 
интернет читаоницу 1.142, а референсне услуге 7.707 корисника. Фонд су највише користили 
ученици основних школа - 2.827 , предшколци - 2.525 и средњошколци - 1.927, интернет услуге 
ученици основних школа - 570, предшколци - 365, а референсне услуге ученици основних школа - 
1.734  и чланови других библиотека - 1.314. 

На коришћење је издато укупно 67.632 јединица библиотечке грађе, што чини 12,87 јединица по 
уписаном члану. Табела испод показује да је издато 0,2%  мање јединица од планираног, тако да 
можемо констатовати да план није премашен. С обзиром да се у Библиотеци налази укупно 
43.025 јединица библиотечке грађе, остварен је обрт фонда од 1,57. Укупно је издато 65.988 
јединица књижне и 1.644 јединица некњижне грађе. 
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 Планирано Остварено 
% остварења 
плана 

Број издатих јединица библ. грађе 85.000 67.623 0,8% 

                                          Табела 5: Број издатих јединица библиотечке грађе у 2017. год. 

4.6.2.2.3 Програми 

У Библиотеци је током 2017. године одржано укупно 108 културно-образовних програма, чиме је 
план премашен за 44%. Програме је посетило укупно 2.120 особа. 

Културно-образовни програми 
Број 
програма 

Број 
посетилаца 

Програми за одрасле - - 

Програми за децу и младе 108 2.120 

Укупан број програма/посетилаца 108 2.120 

                                                         Табела 6: Број одржаних програма у 2017. год. 

 Од  11 врста програма највише су радионице - 45, потом разни курсеви – 36 који су били и 
најпосећенији. 

Посебно бисмо истакли следеће програме, односно програмске активности: 

 45 разноврсних радионица и  842 посетилаца;  

 Прослава Светског дана књиге за децу и традиционални литерарно-ликовни конкурс  
„Гласам за књигу“; 

 6 ликовних изложби  и 365 посетилаца; 

 6 музичких програма и 195 посетилаца;  

 Биљана Петровић учествовала на Саветовању „Змајевих дечјих игара“ у оквиру теме   
„Књижевност за децу и време“, 8. и 9. јуна 2017.  у Матици српској у Новом Саду, са радом 
„Болест као време развоја деце и младих“, објављен у часопису „Детињство“;  

Дечји фонд је препознатљив по креативно-едукативним радионицама и представљањем 
занимљивих и квалитетних књига за децу, како бисмо подстакли читање код најмлађих: 

 Радионице су изузетно посећене и покривају најразноврснија интересовања читалаца:  
приповедање прича; израда лутака; радионице „Први пут у библиотеци“ за предшколце  и 
прваке; радионице креативног писања „Пишемо срцем“ за децу узраста од првог до 
шестог разреда основне школе, а које је иницирао Игњат Миленковић, студент Креативног 
писања на Универзитету Bennington у Америци; дружење и упознавање у Библиотеци:  
Lego storytelling за основце. 

 „Технотека“  прва у Београду и Србији обогатила је наше програмске активности са 13 
радионица 3Д штампања за децу седмог и осмог разреда основне школе и  14 радионица   
ЛЕГО програмирања за старије основце и средњошколце. 

 Музички програми су незаобилазни део активности. У фебруару је одржан концерт 
музичке школе „Јосип Славенски“; у  априлу концерт етно музике за ученике ОШ „Зага 
Маливук“; пролећни концерт виолинисте Јосип Чала. 

 Промоција књига и сусрети корисника са значајним писцима за децу. 
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 У Дечјем одељењу Библиотеке града Београда „Чика Јова Змај“ у јануару, гостовала је њижевница 
Тамара Лујак, разговор о књизи „Приче са облака“; у мају у „Невену“ гостовала је Јасминка 
Петровић и представила своју књигу „Хоћу кући!“, а у „Чика Јови Змају“ у јуну гостовала је 
списатељица Весна Видојевић Гајовић и представила своју нову збирку прича „Прво летовање 
једног мачка“;  у октобру представљена је читалачкој публици  књига „ Острвски меда“ IK Propolis 
Books, а на Сајму књига 2017. организован је сусрет са Јасминком Петровић и представљен  њен  
роман  „Све је у реду”, који је проглашен за најбољи роман за децу и младе овогодишњег Сајма. 

     Посебне активности и пројекти  

 „Технотека“.  11. априла  свечано је  представљна  „Технотека“, посебно дизајнирани простор  у   
оквиру Библиотеке, опремљен  различитим дигиталним алатима и училима - 3Д штампач, 3Д 
скенер, 3Д оловка, Lego Education роботи WeDo2 и EV3, лего комплети за причање прича, 
наочаре за виртуалну реалност... Технотека је први овакав библиотечки простор у Србији, и 
међу првима у региону. Догађај је био медијски добро покривен: уживо укључење у јутарњи 
програм РТС и Пинка, као и Радио Београда. На свечаном отварању говорили су: Ивона Јевтић, 
секретар за културу Града Београда, Јасмина Нинков, директор Библиотеке града Београда,  
Драган Хамовић, посебни саветник министра културе и информисања и Марјан Маринковић, 
помоћник директора Библиотеке града Београда. 

  Радионица за децу „Негујмо српски језик“, реализована у оквиру промоције  републичке 
акције „Негујмо српски језик“, и ове године је одржана у више српских градова: Ужице, 
Крушевац, Кладово, Краљево, а у  шабачкој  и нишкој библиотеци  радионица је   била   део 
богатог културно-уметничког програма у коме је учествовао и министар културе и 
информисања Владан Вукосављевић  и том приликом, свечано отворио истоимену изложбу 
едукативних постера са фотографијама познатих личности и језичким поукама којима се скреће 
пажња на најчешће језичке грешке. 

 Виолета Ђорђевић учествовала на 83. ИФЛА конференцији у Вроцлаву у Пољској од 19. до 25. 
августа 2017. године. Конференција под називом „Библиотеке.Солидарност.Друштво.” 
организована је у Стогодишњој хали (Centennial hall) у Вроцлаву, а окупила је преко 3.500 
библиотекара из око 120 земаља. На Конференцији је заједно са колегиницом Владиславом 
Ивковић Марковић представила постер „Културна анимација уз помоћ звезда” на којем су 
презентовани програми културе Библиотеке града Београда и нови приступи у промовисању 
културе читања. Колеге, библиотекари и учесници Конференције из свих крајева света имали су 
прилику да погледају постер презентацију и да се кроз разговор детаљније информишу и 
упознају са културним програмима, услугама и радом Библиотеке града Београда.  Постер 
Библиотеке града Београда био је један од укупно 190 постера који су представљани на 
овогодишњој Конференцији.  

4.6.2.2.4  Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ 

Основни показатељи 2015. 2016. 2017. 

Број уписаних чланова                8.200                 6.506       5.256 

Број корисника 46.501 31.637 23.870 

Број издатих јединица библ. грађе 110.347 78.218 67.632 

Обрт фонда 2,33 1,65 1,57 
Број одржаних програма 72 86 108 
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Број посетилаца програма 3.424 2.922 2.120 

                              Табела 7: Основни показатељи успешности рада, хронолошки преглед 

Хронолошки приказ показује да је број чланова уписаних у 2017. години мањи од уписаних 
чланова у 2016. години и мањи од уписаних чланова у 2015. години због затварања оба одељења, 
од којих једно не ради  пола године.  

4.6.2.3 Фонд 

Активни фонд Библиотеке садржи 43.025 јединица библиотечке грађе, док се у депозиту 
(неактивни фонд) налази 500 јединица. 

Фонд Библиотеке је обогаћен са 1.163 јединица библиотечке грађе, највише публикацијама из 
страних књижевности за децу, а затим  из домаће књижевности. 

У 2017. расходовано је укупно 6.114 јединица грађе. 

4.6.2.4 Кадар 

У Дечјем фонду ради 5 стручних радника: 4 библиотекара и 1 књижничар. 

Јасна Бркић је добила стручно звање виши дипломирани библиотекар. 

Сви запослени су похађали стручне семинаре. Детаљан приказ стручног усавршавања запослених 
дат је у Одељку  3.10 овог извештаја. 

4.6.2.5 Простор и опрема 

Година 2017. донела је прекид рада оба дечја одељења. „Невен“ је привремено затворен 3. јула 
због реновирања Дома синдиката, а „Чика Јова Змај“ је затворен и исељен одлуком Управног 
одбора 6. новембра, због угрожене безбедности корисника (фонд и намештај пребачени у 
слободан простор у Змај Јовину ул. бр. 1.). 

У априлу  2017. године, свечано је представљна „Технотека“, посебно дизајнирани простор  у 
оквиру Библиотеке, опремљен различитим дигиталним алатима и училима. Технотека је први 
овакав библиотечки простор у Србији, и међу првима у региону. 

4.6.2.6 Сарадња 

Са Културним центром у Лазаревцу (учествују деца и омладина, ометена у развоју), са Дечјим 
културним центром у Београду, музичким школама  „Војислав Вучковић“, „Стеван  Мокрањац“ и 
„Јосип Славенски“, Гете институтом, Библиотеком „Димитрије Туцовић“ у Лазаревцу, Специјалном  
школом за заштиту вида  „Драган Ковачевић“, Школом за дизајн,  Институтом  Конфучије. 

Сарадња са медијима 

Рад  дечјих одељења пратили су и медији, па су у марту Виолета Ђорђевић и Јасна Бркић 
гостовале у емисији „Тако стоје ствари“ РТС, поводом разговора о читању и библиотекама за децу.  
У априлу  су гостовале у емисијама РТС-а „Тако стоје ствари“ и „Зујалице”, као и у  емисији „Ухвати 
дан” Радио-Београда, ради промовисања активности и услуга Дечјег одељења Библиотеке града 
Београда . Радио Београд 202 објавио је прилог о Библиотеци, читању и о овогодишњем 
литерарно-ликовном  конкурсу под називом  „Гласам за књигу“; а награђене  радове објавила је и 
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„Политика“. Прилог о јубилеју књиге „Чича Томина колиба“  за емисију „Културни центар“ (РТС 2), 
сниман је у септембру у просторијама Библиотеке. У емисији говориле Гордана Малетић, писац за 
децу и Биљана Петровић, библиотекар. 

4.6.2.7 Друштвена одговорност 

Део активности дечјих одељења усмерен је и ка члановима друштва који су ван уобичајене 
матице општег деловања, маргинализовани  или угрожени. Због тешке материјалне ситуације у 
земљи многима је књига недоступна и зато се Библиотека труди да постану део бриге за развој 
културе у младом животном добу. 

4.6.3  Фонд периодике 

4.6.3.1 Најзначајнији резултати у 2017. години 

Током 2017. године, Фонд периодике8

 Набавка и инсталирање скенера Book Eye 4;  

 је остварио следеће најзначајније резултате: 

 Издато 40.285 примерака дневних новина. 

4.6.3.2 Основни показатељи успешности рада – чланови, коришћење услуга, 
програми 

4.6.3.2.1  Чланови  

Фонд периодике углавном користе  чланови који су већ уписани у другим библиотекама у мрежи 
Библиотеке града Београда.                                                  

4.6.3.2.2 Корисници и коришћење услуга 

Услуге Библиотеке у 2017. години користило је укупно 14.877 корисника, од чега фонд 6.792, 
интернет читаоницу 4.472,  а референсне услуге 3.324 корисника. Фонд су највише користили 
пензионери,  а референсне услуге студенти и запослени.  

На коришћење је издато укупно 43.647 јединица библиотечке грађе, односно 3.362 јединица 
укоричене библиотечке грађе што чини 24,9 јединица по уписаном члану. Табела испод  показује 
да је издато 12,7% мање јединица од планираног, тако да можемо констатовати да план  није 
премашен. С обзиром да се у Библиотеци налази укупно 22.492 јединица библиотечке грађе, 
остварен је обрт фонда од 1,94.  

 Планирано Остварено 
% остварења 
плана 

Број издатих јединица библ. грађе 50.000 43.647 87,3% 
                                        Табела 1: Број издатих јединица библиотечке грађе у 2017. год. 

 

 

                                                           
8 У даљем тексту користиће се и скрећени назив Периодика. 
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4.6.3.2.3 Програми 

У Библиотеци је током 2017. године одржано укупно 9  културно-образовних програма, чиме је 
план премашен за 100%. Програме је посетило укупно 4.102 особа. 

Културно-образовни програми 
Број 
програма 

Број 
посетилаца 

Програми за одрасле 9 4.102 

Програми за децу и младе 0 0 

Укупан број програма/посетилаца 9 4.102 

                                               Табела 2: Број одржаних програма у 2017. год. 

 Посебно бисмо истакли  постављање изложбе „Оснивање и прве године рада БГБ-а 1929-1941“ у 
сарадњи са  Фондом старе и ретке књиге - Завичајним одељењем. 

4.6.3.2.4 Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ 

Основни показатељи 2015. 2016. 2017. 

Број уписаних чланова 119 122 135 
Број корисника 28.573 17.132 10.135 

Број издатих јединица библ. грађе 51.787 51.786 43.647 

Обрт фонда    

Број одржаних програма 0 3 9 

Број посетилаца програма 0 1.800 4.102 
                               Табела 3: Основни показатељи успешности рада, хронолошки преглед 

Хронолошки приказ показује да је број чланова уписаних у 2017. години већи од уписаних чланова 
у 2016. години, као и од уписаних чланова у 2015. години.  

У показатељима успешности рада Периодике, бележимо и дигитализацију и постављање 5 
дигиталних објеката периодике, 5 годишта Недељних илустрација, 1926-1930. 

4.6.3.3 Фонд 

Активни фонд Библиотеке садржи 22.492 јединица библиотечке грађе, у депозиту нема јединица 
грађе.    

Фонд Библиотеке је обогаћен са 6.779 јединица библиотечке грађе, највише је набављено 
примерака новина – 6.590  и часописа  домаће периодике, и то из  књижевности  и историје – 189. 

У 2017. години, обављена је последња фаза ревизије спровођењем Одлуке Уравног одбора о 
расходу часописа и новина кроз књиге инвентара. Расходовано је укупно 435 јединица 
библиотечке грађе, тј. 329 јединица часописа и 106 јединица новина.  

4.6.3.4 Кадар 

У  Фонду периодике раде 4 стручна радника: 1 библиотекар-саветник, 1 библиотекар, 2 
књижничара. 
Детаљан приказ стручног усавршавања запослених дат је у Одељку  3.10 овог извештаја. 
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4.6.3.5 Простор и опрема 
 
 

Набавка и инсталирање  скенера Book Eye 4: обављено је повезивање скенера на постојећу мрежу 
и едукација систем инжењера (подешавање основних параметара и калибрација скенера, као и 
предефинисање „типова послова“ за будуће скенирање). 

4.6.3.6 Сарадња 

Успостављена сарадња са Библиотеком Министарства финансија РС. На позив колега из 
специјалне библиотеке Министарства финансија, обављена је радна посета и размотрена 
могућност размене дупликата и сувишних примерака серијских публикација БГБ-а. 

4.6.4 Фонд старе и ретке књиге – Завичајно одељење 

4.6.4.1 Најзначајнији резултати у 2017. години 

Током 2017. године, Библиотека је остварила следеће најзначајније резултате: 

 Завршетак ревизије (Р/2013); 

 Број прегледа Дигиталне БГБ,  упериоду од 1. јануара до 31.12.2017.: 207.962;  

 Изложбе на Београдској тврђави: „Кључеви Белог града. Београд 1867. године“, поводом 
Дана Београда, 18. април 2017. године и  „Београд царског генерала и славног инжењера 
барона Доксата де Мореза“, 27. децембар 2017. 

4.6.4.2 Основни показатељи успешности рада – чланови, коришћење услуга, 
програми 

4.6.4.2.1 Чланови  

Грађа која се која се чува у Завичајном одељењу користи се у просторијама читаонице или 
преузимањем са Дигиталне библиотеке. Само изузетно, ако корисник читаонице нема чланску 
карту БГБ, он се учлањује у Завичајно  одељење.    

4.6.4.2.2 Корисници и коришћење услуга 

Услуге Библиотеке у 2017. години користило је укупно 4.913 корисника, од чега фонд 808, 
интернет читаоницу 3.234, а референсне услуге 861 корисник. Фонд су највише користили 
запослени, студенти и остали,  интернет услуге студенти и запослени, а референсне услуге: 
студенти и запослени.  

На коришћење је издато укупно 2.982 јединица књижне грађе, што чини 3,69 јединица по броју 
кориснику фонда. Табела испод показује да је издато 2.982 јединица што чини 54,22% остварења 
плана. С обзиром да се у Библиотеци налази укупно 40.868 јединица библиотечке грађе, остварен 
је обрт фонда од 0,07.   

Посебну категорију корисника грађе Завичајног одељења чине корисници Дигиталне БГБ који су у    
2017. години остварили укупно 207.962 прегледа  или 570 прегледа дневно.    

Ако рачунамо и кориснике Дигиталне БГБ, обрт фонда је 5,16. 
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 Планирано Остварено 
% остварења 
плана 

Број издатих јединица библ. грађе 5.500 2.982 54,22% 

                                          Табела 1: Број издатих јединица библиотечке грађе у 2017. год. 

4.6.4.2.3 Програми 

У Библиотеци је током 2017. године одржано укупно 16 културно-образовних програма, чиме је 
план премашен за 100%. Програме је посетило укупно 4.862 корисника. 

Културно-образовни програми 
Број 
програма 

Број 
посетилаца 

Програми за одрасле 16 4.862 

Програми за децу и младе 0 0 

Укупан број програма/посетилаца 16 4.862 
                                                    Табела 2: Број одржаних програма у 2017. год. 

Посебно бисмо истакли следеће програме, односно програмске активности: 

 „Кључеви Белог града. Београд 1867. године“, изложба поводом Дана Београда, коју су 
радиле ЈП Београдска твђава, Музеј града Београда (Владимир Томић) и БГБ (Љубица 
Ћоровић), отворена је 18. априла на Савском шеталишту уз богат културно-уметнички 
прпратни програм и  имала  је леп одзив у јавности. „Вечерње новости“ су објавиле приказ 
ове изложбе; 

 У Завичајном одељењу, отворена је мања изложба, посвећена првом српском урбанисти, 
Емилијану Јосимовићу. Представљен је оригинални план Београда који је сачинио 
Јосимовић, а који приказује наш град у тренутку предаје кључева 1867. Године. План је 
постављен на Дигиталну Библиотеку града Београда; 

 У Салону са грбовима Београда, постављена је изложба фотографија и књига из фонда 
ретких издања БГБ: Краљевина Србија у Француској јавности током I светског рата; 

 У излоге Периодике је постављена изложба Оснивање и прве године рада Библиотеке 
града Београда Олге Красић Марјановић. Ова изложба је већим делом настала од 
материјала који се чува у Завичајном одељењу; 

 Обележен датум издања прве књиге штампане у Београду - Београдског 
Четворојеванђеља (1552. године); 

 У оквиру манифестације Дани европске баштине, у септембру  је организована изложба 
књига и фотографија „Естаственица (наука о природи) у Београду 19. века“. О изложби је 
снимљен прилог за Научно образовни програм РТС;  

 Новембарска изложба „Београд – Изложба водича кроз Београд XX века“, избором Лидије 
Тонтић открила је 18 изабраних водича кроз Београд који илуструју разноврсност ове врсте 
публикација. Између два светска рата Београд постаје све значајнија туристичка 
дестинација о чему сведочи 5 изложених водича кроз наш град. Послератни период је 
представљен са 6 водича из периода 1946–1970. године и 7 водича из савременог 
периода; 

 У сарадњи са ЈП Београдска тврђава и Музејом града Београда, припремљена је и 
реализована изложба Београд царског генерала и славног инжењера барона Доксата де 
Мореза, 27. децембра 2017; 
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 Прикупљање грађе за Библиотеку града Београда започето је далеке 1929. године, када је 
у нашу кућу приспела и прва стара и ретка књига. Данас, девет деценија после прве 
принове старе и ретке књиге, Библиотека располаже фондом од хиљаду сто десет наслова 
српских књига штампаних пре 1867. године и деведесет једним насловом стране књиге 
штампане у XVII, XVIII и у првој половини XIX века. Обележавајући ове важне датуме и 
фондове приређена је „Изложба старих књига конзервираних и рестаурираних средствима 
Министарства културе и информисања Републике Србије“, од 26. децембра 2017 до 5. 
јануара 2018. године. 

Посебне активности и пројекти  

 LoCloud 

Дигитализовано је 1.022фотографија  са културно-образовних програма БГБ уз метаподатке истих, 
на LoCloud сервису – https://bgb.locloudhosting.net. Покренута је иницијатива да се, сада већ 
богата колекција фотографија из живота БГБ, учини доступнијом широј јавности. 

Сређена документација о колекцији микрофилмова БГБ који се чувају у Завичајном одељењу. 
Документи су пописани у Excel табели која садржи називе докумената, напомене, оквирне бројеве 
сигнатура са спискова књига који су микрофилмовани, број јединица у оквиру засебих спискова, 
број примерака документа и интерну сигнатуру. Документи су систематски сложени.       

Средином јула, на насловну страну сајта БГБ постављен је банер Дигитална колекција 
докумената са културно-образовних програма. Корисницима је на овај начин доступан 
својеврсни архив предавања, разговора, трибина, пројеката, манифестација, изложби, 
конференција за новинаре, концерата, значајних датума из историје Библиотеке града Београда. 

4.6.4.2.4 Дигитализација 

Акценат дигитализације БГБ ове године је стављен на монографије из Завичајног одељења 
Београда. Монографске публикације су распоређене у посебне колекције: Стари Београд; 
Београд у сећањима; Београдски јубилеји; Београд на Балкану и Београд кроз библиографије. Све 
је обрађено у Photoshop-у и InDesign-у, направљена три PDF фајла: за штампу, за веб страницу 
(обичан и OCR).  

Дигитализоване монографске публикације: ретке монографије посвећене изградњи Моста краља 
Александра I и Сеизмолошком заводу (1940), али и вештинама београдских фоторепортера (1936);  
„Читалиште“ Светислава Шумаревића (1938), 121 страна; монографија: „Четврт века спортског 
клуба Југославије (1913-1938)“ (1939), 164 стране; „Зборник социјалистичких занатских предузећа 
Београда и Земуна 1945-1955“; „Двадесетпета годишњица Београдске Задруге (1882-1907)“ (1907), 
118 страна. Осим монографских,  дигитализована су и два годишта листа „Змај“, штампана у 
Пешти 1867. и 1868. године; као и две јединице грађе из Збирке планова Београда. Реч је о 
Генералном регулационом плану за град Београд који је израдио инж. Јован И. Обрадовић, 
инспектор Мин. грађевина 1927. године, у размери: 1:10.000. Инв. број: П 13 и План града 
Београда = Plan grada Beograda = Plan der Stadt Beograd П. Е. Навојева из 1943. године, у размери: 
1:10.000. Инв. број: П 26.   

 

https://bgb.locloudhosting.net/�
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4.6.4.2.5 Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ 

Основни показатељи 2015. 2016. 2017. 

Број уписаних чланова 4 1 4 
Број корисника 3.916 1.844 4.913 

Број издатих јединица библ. грађе 2.416 4.060 2.982 

Обрт фонда 0,06 0,1 0,07 

Број одржаних програма 5 11 16 

Број посетилаца програма 315 7.687 4.862 

                                Табела 3: Основни показатељи успешности рада, хронолошки преглед 

Као што је већ споменуто, корисници фонда Завичајног одељења су већ уписани у другим 
библиотекама БГБ, и због специфичности своје библиотечке грађе Фонд старе и ретке књиге и 
грађе о Београду  је усредсређен  на кориснике фонда и број информација, њихову сложеност.  
Број прегледа дигитализоване грађе је много реалнија слика рада овог одељења, о чему говори и 
број  тих прегледа - 207.962.    

Особеност културних програма  Завичајног одељења  је да су они најчешће део већих културних 
програма престонице, као што су Дани Београда, у априлу и Дани европске баштине у септембру.  
Сваког 4. августа представљамо „Београдско четворојеванђеље“. 

4.6.4.3 Фонд 

Активни фонд Библиотеке садржи 40.868 јединица библиотечке грађе, у депозиту (неактивни 
фонд) нема јединица. 

Фонд Библиотеке је обогаћен са 349 јединица библиотечке грађе, највише публикацијама из 
историје и историје Београда. 

У  2017. години завршена је ревизија (започета у децембру 2013.). Обухваћена је целокупна 
библиотечко-информациона грађа и извори Фонда старе и ретке књиге – Завичајноg одељењa: а) 
монографске публикације – стручна и тематска грађа о Београду, библиографије, референсна 
литература); б) серијске публикације (фонд новина и фонд часописа); в) картографска грађа; г) 
рукописна грађа и д) визуелна грађа. Ревизијом је утврђен укупан број библиотечких јединица - 
40.868. За расход предложено 1.833 јединица. 

4.6.4.4 Кадар 

У Завичајном одељењу ради 6 стручних радника: 1 библиотекар-саветник, 4 библиотекара и 1 
самостални књижничар. Детаљан приказ стручног усавршавања запослених дат је у Одељку  3.10 
овог извештаја. 

4.6.4.5  Сарадња 

Фонд старе и ретке књиге – Завичајно одељење има,  сада већ  традиционалну, активну сарадњу  
са сродним институцијама културе Београда и Србије: Народном библиотеком Србије, Народним 
музејом Србије, Народним позориштем, Архивом Србије, Војним музејом, Београдском тврђавом, 
Туристичком организацијом Београда, Музејом науке и технике, Педагошким музејом, 
Природњачким музејом, Музејом града Београда,  УБ „Светозар Марковић“, Историјским музејом 
Србије, Народним музејом у Чачку, Институтом за савремену историју и другим колегама из 



101 

српских и београдских музеја и установа културе, посебно са Матицом српском и Градском 
библиотеком Новог Сада, Секретаријатом за културу Скупштине Града Београда (Комисија за 
пријем поклона и Комисија за именовање улица и тргова). 

И међународна сарадња је један од видова наше отворености ка другим културама. Тако је у 
октобру 2017. године, Завичајно одељење посетио Dr Neil Titman, Director of Business Development 
Scala Arts & Heritage Publishers Ltd., заинтересован за сарадњу из области објављивања књига 
посвећених Београду. Господин Титман је био заинетересован за баштину која се чува у Одељењу, 
посебно за књиге доступне на Дигиталној БГБ. У децембру, у данима Међународне библиотечке 
конференције Библиотекарског друштва Србије, Одељење су посетиле колеге из Загреба, Сплита и 
Тузле. У Салону са грбовима, представљени су историјат и фондови Одељења као и издавачка 
делатност Библиотеке града Београда. 
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4.7  Амерички кутак 

4.7.1 Организациона структура 

Амерички кутак је једно од дислоцираних  одељења  Централне библиотеке Библиотеке града 
Београда.  

4.7.2 Најзначајнији резултати у 2017. години 

Током 2017. године, Библиотека је остварила следеће најзначајније резултате: 

 У Кутак је уписано 15.242 чланa, чиме је план премашен за 5,12%; 

 Реализовано је укупно 503 програма, а од тога је укупно 10 програма организовано ван 
простора Библиотеке; 

 Програми и делатност Кутка представљени су на Сајму образовања у марту месецу, на 15. 
Конференцији Удружења професора енглеског језика ЕЛТА, као и на Сајму америчких 
колеџа; 

4.7.3 Основни показатељи успешности рада – чланови, коришћење услуга, програми 

4.7.3.1 Чланови 

У 2017. години, у Кутак је уписано 1.159 нових чланова. Како је чланство у Америчком кутку 
специфичног карактера (бесплатно и трајно), корпус уписаних чланова у овом тренутку броји 
укупно 15.242 корисника наших услуга.  

 Планирано Остварено 
% остварења 

плана 

Број уписаних чланова 14.500 15.242 105.12% 
Табела 1: Број уписаних чланова у 2017. год. 

Највише чланова у Библиотеку је уписано у марту и октобру. Најмање чланова уписано је у мају и 
јуну. 

 јан феб март апр мај јун јул авг сеп окт нов дец 
Број уписаних 
чланова 

96 105 182 95 68 60 79 70 77 155 140 92 

Табела 2: Број уписаних чланова у 2017. год., по месецима 

Посматрано према полу, у Библиотеку је уписано укупно 823 жена и 396 мушкараца, што нам 
показује да је већи број чланова женског пола. 

Посматрано према занимању/узрасту, највише је уписано запослених – 344, за њима следе 
ученици средњих школа – 303. Најмање је уписане деце предшколског узраста – 6.  
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Занимање 
Број 

новоуписаних 
чланова 

Деца предшколског узраста 6 

Ученици основне школе 167 

Ученици средње школе 303 

Студенти 288 

Запослени 344 

Пензионери  
Пензионери 15 

23 
65+   8 

Остали 26 

Укупно 1.219 
Табела 3: Број уписаних чланова према занимању/узрасту 

 

4.7.3.2 Корисници и коришћење услуга 

Услуге Библиотеке у 2017. години користило је укупно 18.467 корисника, од чега фонд 10.114, 
интернет читаоницу 3.737, а референсне услуге 4.616 корисника. Фонд су највише користили 
запослени, студенти и ученици средњих школа, интернет услуге запослени и студенти, а 
референсне услуге запослени и ученици средњих школа. 

На коришћење је издато укупно 21.291 јединица библиотечке грађе, што чини 1.40 јединица по 
уписаном члану9

 

.Табела испод показује да је издато 41.94% вишејединица од планираног, тако да 
можемо констатовати да је план премашен. С обзиром на то да се у Библиотеци налази укупно 
5.588 јединица библиотечке грађе, остварен је обрт фонда од 3.81. Укупно је издато 21.183 
јединица књижне и 108 јединица некњижне грађе (Амазон Киндл уређаји). 

Планирано Остварено 
% остварења 

плана 

Број издатих јединица библ. грађе 15.000 21.291 141.94% 

Табела 4: Број издатих јединица библиотечке грађе у 2017. год. 

4.7.3.3 Програми 

У Библиотеци је током 2017. године одржано укупно 503 културно-образовних програма, чиме је 
досегнут план за 2017. годину. Програме је посетило укупно 16.066 особа, од чега је 9.503 особа 
посетило програме за одрасле, а 6.563 програме за децу и младе. Одржано је 278 програма за 
одрасле и 225 програма за децу и младе. 

 

 

 

                                                           
9Амерички кутак има укупно 15.242 уписаних корисника, али како се чланство у овом огранку Библиотеке не 
обнавља, реалан број активних корисника који би био еквивалентан корисницима који су обновили своје 
чланство у датој години је мањи. Имајући ово у виду, број јединица библиотечке грађе по члану који је 
активан свакако је већи од 1,40.  
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Културно-образовни програми 
Број 

програма 
Број 

посетилаца 

Програми за одрасле 278 9.503 

Програми за децу и младе 225 6.563 

Укупан број програма/посетилаца 503 16.066 
Табела 5: Број одржаних програма у 2017. год. 

Према врсти програма, најбројнији су часови/курсеви енглеског језика, док су најпосећенија била 
предавања, промоције и трибине којих је у току 2017. године одржано укупно петнаест. 

Амерички кутак наставио је да организује бесплатне часове конверзације за младе. Поред овог 
програма, организовани су почетни курс енглеског језика и припремни часови за полагање ТОЕФЛ 
теста. Курсеве је водио Игор Заграђанин, професор енглеског језика и алумниста УГРАД програма 
размене студената. Курс вишег-средњег енглеског језика који је започет у октобру 2016. године, у 
јуну 2017. године успешно је завршило 16 полазника. Курс је водила Јелена Шакић, професорка 
енглеског језика. У децембру 2017. Године, започет је курс нижег-средњег енглеског језика који 
води Марија Голубовић, професорка енглеског језика. Курс похађа 18 полазника. 

У периоду од јануара до јуна и од септембра до децембра организовани су часови пословнe 
комуникацијe за четири групе полазника које је водила Јелена Богавац, професорка енглеског 
језика.  Полазници ових курсева имали су прилику да истраже широк спектар тема специфичних за 
савремено пословно окружење. Истраживање ових тема, пружило им је приступ терминологији, 
фразама, идиомима неопходним за успешну комуникацију у сложеном свету западне пословне 
културе и међународних пословних односа.  

Посебно бисмо истакли следеће програме, односно програмске активности: 

 У фебруару је у сарадњи са Факултетом педагошких наука Универзитета у Крагујевцу и 
Амбасадом САД у Београду реализован трећи део семинара Theme-Based Instruction in 
Teaching English to Young Learners. Овај програм је акредитован од стране Завода за 
унапређивање образовања и васпитања Републике Србије, бесплатан је, а реализује се у 
циљу сталног стручног усавршавања наставника енглеског језика који су запослени у 
основним школама; 

 Двочасовну радионицу на енглеском језику Abstract writing workshop for non-native 
speakers of English водила је Др Јелена Рунић, професорка на Универзитету Џонс Хопкинс 
(САД), где на Институту Пибоди руководи Програмом енглеског као страног. Радионица је 
помогла унапређењу вештина постдипломаца и научних истраживача у писању апстракта 
који заузима значајно место у презентацијама, мастер радовима, докторским 
дисертацијама, саопштењима са конференција и др;  

 Амерички кутак организовао је тродневни курс програмирања намењен деци узраста од 
10 до 12 година. Циљ курса је да деца на забаван и креативан начин науче основе 
програмирања и енглески језик, развију алгоритамско и критичко мишљење. Курс је водио  
Марко Матејић, који се бави развојем метода учења програмских језика у дечијој 
едукацији; 

 Предавањима проф. др Симоне Чупић, редовне професорке на Одељењу историје 
уметности Филозофског факултета „Џон Кенеди: успостављање сећања”, „Мона Лиза и 
Супермен: Џон Кенеди и нова граница културе“ и пројекцијом филмова, заокружен је 
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програм посвећен обележавању стогодишњице рођења 35. председника САД-а, Џона Ф. 
Кенедија (1917-1963); 

 У сарадњи са Zoran Art Academy, интернационалном уметничком академијом са седиштем 
у Београду, током јула и августа, организовали смо Летњу школу цртања и сликања. 
Модератор радионице Зоран Антовић, професионални уметник и члан бројих ликовних 
удружења и институција.  

Посебне активности и пројекти 

Канцеларија за односе са јавношћу и Међународни програм за пружање обука и помоћи при 
криминалистичким истрагама (ИЦИТАП) Амбасаде САД, у сарадњи са Америчким кутком, у марту 
су организовали панел на тему „Спречавање насиља у породици”. Циљ панела је био да покрене 
дискусију и подигне свест о насиљу у породици, да понуди могуће одговоре на то како реаговати 
на ову врсту насиља и који су постојећи механизми које можемо користити. Учеснице панела биле 
су: Сања Буква, судија Другог основног суда у Београду у породичним споровима и члан радне 
групе за израду Закона о спречавању насиља у породици; Горјана Мирчић Чалуковић, заменик 
јавног тужица и члан радне групе за израду Закона о спречавању насиља у породици;  Валентина 
Анђелковић, виши саветник и шеф одсека за другостепени поступак и надзор над стручним радом 
органа старатељства у Одељењу за управно-надзорне послове у области социјалне заштите, члан 
радне групе за израду Закона о спречавању насиља у породици; Драгана Вујиновић из невладине 
организације Аутономни женски центар, водитељица група самопомоћи и консултанткиња на СОС 
телефону за жене жртве насиља; Јелена Томковић, инспекторка Управе криминалистичке 
полиције. 

Пета сезона такмичења о познавању географије Сједињених Америчких Држава у организацији 
Амбасаде САД, одржана је почетком јуна у Америчком кутку. У квизу су учествовали ученици 
основних школа из Чачка, Панчева, Сремске Каменице, Сокобање, Смедеревске Паланке, 
Варварина, Кикинде, Осечине и Ковачице. Ученици су дан пре квиза са својим наставницима и 
нашим колегама из Амбасаде посетили Кутак где су им запослени представили рад и програме. 

У периоду од септембра до децембра 2017. године, суботом су у простору Америчког кутка 
организоване радионице у оквиру програма „Школа медијске писмености“ коју је реализовало 
Удружење грађана „Центар за маргину“. Програм је био намењен ученицима средњих школа и 
студентима основних студија свих факултета. Програм Школе је био усмерен на сва основна 
упоришта медијске писмености, представља спој академског приступа медијима, примењеног 
практичног знања и активизма.  

4.7.3.4 Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ 

Основни показатељи 2015. 2016. 2017. 
Број уписаних чланова 12.846 14.023 15.242 

Број корисника 29.256 20.411 18.467 

Број издатих јединица библ. грађе 26.118 21.816 21.183 

Обрт фонда 3,74 3 3,81 

Број одржаних програма 587 546 503 

Број посетилаца програма 20.497 16.912 16.066 
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Хронолошки приказ показује да је број чланова уписаних у 2017. години већи од уписаних чланова 
у 2016. години. Број организованих програма је мањи у односу на 2016. годину, а просечна 
посећеност програма у претходној години је иста у поређењу са 2016. годином.  

4.7.4 Фонд 

Активни фонд Библиотеке садржи 5.588 јединица библиотечке грађе, док се у депозиту 
(неактивни фонд) не налазе библиотечке јединице које припадају Америчком кутку.  

Фонд Библиотеке је обогаћен са 338  јединица библиотечке грађе, од чега је највише набављено 
публикација из стране књижевности за одрасле и младе, а затим из менаџмента и маркетинга.  

4.7.5 Кадар 

1 виши библиотекар 
1 библиотекар 
2 књижничара 
1 студент стажиста   1. јануар – 30. новембар  – Ана Ђорђевић;  

8. децембар – 31. децембар – Сања Сланкаменац 
 

Колегиница Јасна Бркић се придружила колективу Америчког кутка 11. децембра 2017. године 
након затварања Дечјег одељења у Хиландарској улици. 

Милена Огњановић је положила стручни испит за библиотекара  у новембарском испитном року. 

Детаљан приказ стручног усавршавања запослених дат је у Одељку  3.10 овог извештаја. 

4.7.6 Простор и опрема 

Средствима Амбасаде САД у Београду, извршена је уградња на стакла стопсол заштитних фолија у 
простору библиотеке. 

Истим средствима,  набављена су и три LEGO Mindstorm EVO3 комплета са експанзионим сетом за 
свемир и другим додацима. 

4.7.7 Сарадња 

Током 2017. Године, запослени у Кутку су активно радили на развоју сарадње са предшколским 
установама, основним и средњим школама. У договору са предметним наставницима или 
школским библиотекарима, организоване су радионице или предавања према потребама и 
жељама ђака. Забележено је укупно 29 организованих посета.  

У марту је организовано заједничко дружење ученика средње школе из Њу Хемпшира и наших 
средњошколаца. Они су имали прилику да се у Кутку друже са својим вршњацима из Филолошке 
и Математичке гимназије, размене занимљива школска и ваншколска искуства. Група ученика из 
Њу Хемпшира, једне од првих тринаест америчких држава која се налази на самој граници са 
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Канадом, дошла је у Србију како би се упознала са нашом културом, историјом, језиком, па и 
образовањем.  

4.7.8 Друштвена одговорност 

Друга генерација полазника програма бесплатних часова енглеског језика - English Access 
Microscholarship Program у септембру 2016. године започела је свој двогодишњи програм. Овај 
пројекат микро стипендија пружа основе енглеског језика ученицима од 13 до 15 година који 
немају могућности да учествују у другим програмима, као и онима којима економска ситуација 
није дозвољавала да учествују у сличним програмима. Пројекат се одвија у сарадњи са 
Удружењем наставника енглеског језика (ЕЛТА) под покровитељством Амбасаде САД.  
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5 ПРЕГЛЕД РАДА ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ БИБЛИОТЕКЕ НА  
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА  

5.1 Одељење библиотека „Ђорђе Јовановић“, Стари град 

5.1.1 Организациона структура 

Одељењу библиотеке „Ђорђе Јовановић” припадају: 

 Централна библиотека „Ђорђе Јовановић”   

 Дечје одељење „Драган Лукић” 

 Огранак „Јован Поповић” 

5.1.2 Најзначајнији резултати у 2017. години 

Током 2017. године, Библиотека је остварила следеће најзначајније резултате: 

 У Библиотеку је уписано 6.023 чланова, чиме је план уписа испуњен (100,38%); 

 Одржан је велики број разноврсних програма за децу и одрасле кориснике. Укупно је 
реализовано 222 програма, чиме је план премашен за 122%; 

 Традиционално је додељена Награда „Ђорђе Јовановић“ за 2017. годину. Она се додељује 
за најбоље дело из области књижевне критике и есејистике, а овогодишњи добитник је 
Милосав Тешић; 

 Стручни радници су унапредили своја знања на семинарима и конференцијама; 
 Настављена успешна сарадња са удружењима и организацијама које окупљају особе са 

инвалидитетом, кроз уписе корисника и за њих посебно осмишљене програме. 

5.1.3 Основни показатељи успешности рада – чланови, коришћење услуга, програми 

5.1.3.1 Чланови  

У току 2017.  године, у Библиотеку је уписано укупно 6.015 чланова, што чини 100,38% остварења 
плана.  

 Планирано Остварено 
% остварења 

плана 

Број уписаних чланова 6.000 6.023 100,38% 

Табела 1: Број уписаних чланова у 2017. год. 

Као што се из доње табеле може видети, највише чланова уписано је у Дечјем одељењу „Драган 
Лукић“, а потом у Одељењу библиотеке „Ђорђе Јовановић“.   

Одељење библиотека „Ђорђе 
Јовановић” 

Планирано Остварено 

Централна библиотека „Ђорђе 
Јовановић“ 

2.000 1.610 
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Дечје одељење „Драган Лукић” 2.500 2.600 

Огранак „Јован Поповић” 1.500 1.813 
Укупно 6.000 6.023 

Табела 2: Број уписаних чланова у 2017 год, по објектима 

Највише чланова у Библиотеку је уписано почетком нове године, у јануару као и у октобру, а 
најмање у јуну и августу. 

 јан феб март апр мај јун јул авг сеп окт нов дец 

Број уписаних 
чланова 

1.050 308 731 358 348 186 511 203 636 922 206 564 
 

Табела 3: Број уписаних чланова у 2017 год, по месецима 

Посматрано према полу, у Библиотеку је уписано укупно 3.307 жена и 2.716 мушкараца, што нам 
показује да је већи број чланова женског пола. 

Посматрано према занимању/узрасту, највише је уписано деце предшколског узраста – 2.307, а за 
њима следе запослени  – 1.027. Најмање је уписаних пензионера - 35. 

Занимање Број чланова 

Деца предшколског узраста 2.307 

Ученици основне школе 720 

Ученици средње школе 252 

Студенти 67 

Запослени 1.027 

Пензионери  
Пензионери са плаћеном чланарином 35 

814 
65+   779 

Незапослени 393 

Остали 443 

Укупно 6.023 

Табела 4: Број уписаних чланова у 2017 год, порема занимању/узрасту 

Од укупног броја чланова, њих 1.999 ( 33,31%)  у Библиотеку су се уписали први пут у 2017. години, 
док је 4.244 ( 66,69 %) чланова обновило чланство. 

Библиотека је реализовала колективне уписе чланова са више установа: Народно позориште у 
Београду, Математичка гимназија и ОШ „Краљ Петар Први“. 

5.1.3.2 Корисници и коришћење услуга 

Услуге Библиотеке у 2017. години користило је укупно 39.246 корисника, од чега фонд 29.657, 
интернет читаоницу 3.140, а референсне услуге 6.449 корисника. Фонд су највише користили 
ученици основне школе, чланови из других библиотека и запослени, интернет услуге  незапослени 
и пензионери, а референсне услуге ученици и студенти. 

На коришћење је издато укупно 85.067 јединица библиотечке грађе, што чини 14,12 јединица по 
уписаном члану. Табела испод показује да је издато више јединица од планираног, тако да 
можемо констатовати да је план премашен. С обзиром да се у Библиотеци налази укупно 68.651 
јединица библиотечке грађе, остварен је обрт фонда од 1,24. Укупно је издато 84.349 јединица 
књижне и 718 јединице некњижне грађе. 
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 Планирано Остварено 
% остварења 

плана 

Број издатих јединица библ. грађе 80.000 85.067 106.3% 
Табела 5: Број издатих јединица библиотечке грађе у 2017. год. 

5.1.3.3 Програми 

У Библиотеци је током 2017. године одржано укупно 222 културно-образовних програма, чиме је 
план премашен за 122%. Програме је посетило укупно 6.721 особа, од чега је 4.565 особа посетило 
програме за одрасле,  а 2.156 програме за децу и младе. Одржано је 127 програма за одрасле и 95 
програма за децу и младе. 

Културно-образовни програми 
Број 

програма 
Број 

посетилаца 

Програми за одрасле 127 4.565 
Програми за децу и младе 95 2.156 

Укупан број програма/посетилаца 222 6.721 

Табела 6: Број одржаних програма у 2017. год. 

Од програма за одрасле највише су заступљене интернет обуке које се у Библиотеци органиузују 
за пензионере 65+ и изложбе књига из фонда посвећене значајним јубилејима и писцима. 
Посебно су разноврсни програми намењени деци и младима, а највише је реализовано 
организованих посета предшколаца и ученика основне школе, а затим изложби књига из фонда и 
ликовних изложби деце. 

Посебно бисмо истакли следеће програме, односно програмске активности: 

1. Програми за децу 

 У току Светосавске недеље осмишљено је неколико занимљивих програма за предшколце 
и ученике нижих разреда основне школе. Дружење је започето са предшколцима из 
вртића „Мајски цвет“ са којима су библиотекари причали о Св. Сави. Гости Дечје 
библиотеке током ове недеље били су и основци из ОШ „Краљ Петар Први“ који су са 
библиотекаркама разговарали о књизи „Свети Сава принц монах“.  

 Поводом Светског дана књиге, који се традиционално обележава 23. априла, гости Дечјег 
одељења „Драган Лукић“ били су предшколци из вртића „Лептирић“. За њих је 
осмишљена и приказана презентација и одржана едукативна радионица „Историја писма: 
како су људи измислили слова“, кроз коју су се деца упознала са историјом писма и 
писмености.  

 Успешно је одржана манифестација „Читалачка значка“ у којој су учествовали ученици 
основних школа на Старом граду.  Библиотека је поносна што је ове године интересовање 
деце за овакав вид дружења са књигом био изузетан,  више од стотину ученика из 
основних школа Скадарлија", "Краљ Петар Први", "Браћа Барух" и "Дринка Павловић". Са 
децом се, као и претходних година, дружила Наташа Шошо са Филолошког факултета која 
је помогла библиотекаркама у оцењивању дечјих читалачких дневника. Свa децa су 
награђена похвалницом и књигом.  
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 Радионица под називом „Прича о играчкама“ за прваке из ОШ „Михаило Петровић Алас“, 
приче са децом о традиционалним играма и играчкама. У оквиру ове радионице деца су и 
сама правила играчке од различитих материјала.  

 Квиз под називом „Бајколије чаролије“ за ученике другог разреда ОШ „Краљ Петар Први“. 
Деца су се такмичила у познавању бајки Х. К. Андерсена, браће Грим, Десанке 
Максимовић, а било је и питања која су се односила на јунаке наших народних бајки. 

 Поводом Дечје недеље организовано је седам сусрета. Тема  "Свако дете има крила". 

 Поводом октобра месеца и Сајма књига организовани су сусрети ученика ОШ "Краљ Петар 
Први" као и ОШ "Михаило Петровић Алас". 

2. Програми за одрасле 

 Представљање романа првенца "Ferragosto", аутора Жељка В. Королије, коју  је 
организовало Друштво књижевника Београда. Говорили су: Зоран Илић, Срђан 
Симеуновић Сендан, уредник и Жељко В. Королија, аутор.  

 У сарадњи са „Друштвом књижевника града Београда“ одржана је промоција часописа за 
ангажовану књижевност "Балканске вертикале" и промоција књиге Добривоја Лазаревића 
"Паметне бомбе и луде краве". Учесници програма: Срђан Симеуновић Сендан, Зоран 
Илић, Васа Радовановић и Добривоје Лазаревић. 

 Представљање књиге "Ц, ц, ц...уличне приче" Весне Ћоровић Бутрић. О књизи су говорили  
Бојана Шкорц, психолог,  Добривоје Станојевић, књижевни критичар, Раде Танасијевић и 
аутор.  

 Обележавање педесетогодишњице Награде "Ђорђе Јовановић", 31.10.2017 у Одељењу 
уметности Библиотеке града Београда. Изложба о историјату награде била је постављена у 
Одељењу за рад са корисницима БГБ-а. Поводом јубилеја награде, колегинице Александра 
Маринко и Снежана Живковић припремиле су документарни филм о Ђорђу Јовановићу.  

Посебне активности и пројекти  

 Библиотека „Ђорђе Јовановић“ Стари град  организује за пензионере, курс ИТ обука 65+, 
долазе старији суграђани са целе територије Београда. До сада је овај програм реализован 
за око 3.00 наших суграђана; 

 Дечје одељење „Драган Лукић“ је препознатљиво по луткарским представама. 
Библиотекарке су урадиле адаптацију и направиле лутке за  представу „Ко је рекао мјау?“ 
по тексту Владимира Сутејева. Представа је намењена предшколцима и ученицима првог 
разреда основне школе.  Са ученицима ОШ „Краљ Петар Први“ урађена је адаптација и 
лутке за нову луткарску представу „Мој број“. 

 У оквиру „Дана европске баштине“ одржана су два програма. Радионица „Потрага за 
лишћем“ је била намењена предшколцима и започела је у Студентском парку; приче о 
заштићеним врстама и Јосифу Панчићу.  За ученике ОШ „Краљ Петар Први“, пратећи тему 
овогодишње манифестације „наслеђе и природа“,  искористили смо близину Студентског 
парка и  деци приближили ово културно и природно наслеђе. Први део сусрета протекао 
је у просторијама дечје библиотеке „Драган Лукић“ где су, уз пригодну презентацију и 
предавање историчарке уметности Сузане Цвијан, деца научила интересантне ствари о 

http://www.bgb.rs/index.php/2-uncategorised/1178-2017-11-01-10-23-32�
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прошлости, садашњости и будућности парка. Након тога, новостечена знања, ђаци су 
искористили у радионици „Природњачки детектив“. 

 Манифестација "Ноћ истраживача", учешће Библиотеке. Европска ноћ истраживача је 
догађај посвећен популаризацији науке и учењу кроз забаву. Велики број експеримената, 
научно-популаризованих предавања, активности за децу, посета истраживачким 
лабораторијама, научних квизова, игара, такмичења са истраживачима, је оно што очекује 
посетиоце на самој ноћи. Ноћ европских истраживача се одржава сваке године широм 
Европе и суседних земаља последњег петка у септембру. Циљ манифестације "Ноћ 
истраживача" је да посетиоцима свих узраста омогући дружење са научницима и 
приближи им науку као део свакодневног живота.  

5.1.3.4 Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ 

Основни показатељи 2015. 2016. 2017 
Број уписаних чланова 6.608 6.015 6.023 

Број корисника 24.578 31.956 39.246 

Број издатих јединица библ. грађе 62.439 80.479 85.067 

Обрт фонда 1,30 1,21 1,24 

Број одржаних програма 146 190 222 

Број посетилаца програма 3.161 4.864 6.721 

Табела 7: Основни показатељи успешности рада, хронолошки преглед 

Хронолошки приказ показује да је број чланова уписаних у 2017. години мањи од уписаних 
чланова у 2015. години, а већи од уписаних чланова у 2016. години. Број корисника Библиотеке се 
повећао у односу на претходне године, јер су ове године сви објекти радили са корисницима. 
Премашен је и број одржаних културно-образовних програма што је допринело и повећању броја 
посетилаца програма у односу на претходне године. 

Уз велико залагање стручних радника, уписано је 12,41% становника општине (Градска општина 
Стари град, на основу пописа из 2011. године има 48.450 становника).  Успех је још већи с обзиром 
на чињеницу да се у непосредној близини налазе Библиотека града Београда и два Дечја 
одељења БГБ, који такође уписују кориснике. Проблем Библиотеке је тај што је приликом 
селидбе, комплетна референсна збирка из Одељења библиотеке „Ђорђе Јовановић“, због мањка 
смештајног простора и недостатка читаонице, остала у старом простору, и као таква је недоступна 
корисницима.  

5.1.4 Фонд 

Активни фонд Библиотеке садржи 64.651 јединица библиотечке грађе, док се у депозиту 
(неактивни фонд) налази 4.000 јединица. 

Фонд Библиотеке је обогаћен са 2.683 јединице библиотечке грађе, највише публикацијама из 
стране и домаће књижевности, а затим из књижевности за децу.  
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5.1.5 Кадар 

У Библиотеци ради 9 (девет) стручних радника, укључујући начелника Одељења, а  један стручни 
радник  ради на основу Уговора о повременим и привременим пословима. Као и ранијих година и 
у 2017. велика пажња је посвећена стручном усавршавању запослених.  Детаљан приказ стручног 
усавршавања запослених дат је у одељку  3.10 овог извештаја. 

5.1.6 Сарадња 

Обновљен је Уговор о сарадњи са Народним позориштем у Београду. На основу Уговора, два пута 
недељно (уторком и четвртком), по два сата (од 13-15 сати) ради Пункт, где књиге узимају 
запослени у Народном позоришту. Посебно треба поменути дугогодишњу сарадњу са 
Филолошким факултетом у Београду  и Математичком гимназијом, као и дугогодишњу сарадњу са 
основним школама са Старог града „Михаило Петровић Алас“, „Скадарлија“ и „Краљ Петар Први“. 
Настављена је  успешна сарадња и са вртићима „Мајски цвет“, „Дунавско обданиште“ и „Липа“. 
Наши чланови и стални учесници на програмима, постали су и малишани из нових приватних 
вртића „Лола“, „Дечја кућа“ и „Еци, пеци, пец“. 

5.1.7  Друштвена одговорност 

У свету постоји сталан напор обезбеђивања могућности да библиотечке услуге допру до особа са 
инвалидитетом. У питању је нова стратегија, позната као „рехабилитација заснована на 
заједници“, која истиче да особе са инвалидитетом имају право на пуно учешће у друштвеној 
заједници. У овој Библиотеци се полаже велика пажња на рад у локалној заједници. Кроз 
осмишљавање и реализацију програма намењених овој групацији, шаљемо поруку да је 
Библиотека место укључивања ове групације у друштво. Сви програми су интерактивни и треба да 
им помогну да кроз њих користе постојеће способности, али и да развијају своје потенцијале.  

Настављена је дугогодишња сарадња са Удружењем особа са сметњама у развоју „Живимо 
заједно“. Штићеници овог Удружења долазе у Дечје одељење „Драган Лукић“, у коме 
библиотекарке, у сарадњи са васпитачима, осмишљавају и организују читалачке часове и ликовне 
радионице.  

Постигнут је завидни ниво сарадње и са Дневним центром за особе са посебним потребама 
„Стари град“. За њихове штићенике, већ традиционално, организује се „Дружење средом“. У 
оквиру тог програма, организовано је више различитих активности: реализовано је више ликовних 
радионица јер су ови корисници врло заинтересовани за цртање; читалачки часови на којима се 
корисници упознају са поезијом дечјих стваралаца Ј. Ј. Змаја, Драгана Лукића, Добрице Ерића, као 
и са народним бајкама; осмишљене су и реализоване две радионице посвећене животу и раду 
Леонарда да Винчија.  

Огранак „Јован Поповић“ на Дорћолу је обновио сарадњу са Савезом за церебралну и дечју 
парализу Београда, кроз упис корисника.  
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5.2 Одељење библиотека „Петар Кочић“, Врачар 

5.2.1 Организациона структура 

Одељењу библиотеке „Петар Кочић” припадају: 

 Централна библиотека „Петар Кочић”   

 Огранак „Борислав Пекић” 

 Огранак „Лаза Лазаревић” 

 Огранак „Слободан Марковић“ 

 Дечје одељење „Растко“ 

5.2.2 Најзначајнији резултати у 2017. години 

Током 2017. године, Библиотека је остварила следеће најзначајније резултате: 

 У Библиотеку је уписано  9.539 чланова, чиме је план уписа испуњен (100,5%); 

 Библиотека је у 2017. години промовисала орјентисаност ка корисницима и њиховим 
културним потребама кроз организовање великог броја различитих програма за децу и 
одрасле; 

 Јачање кадровских потенцијала кроз стручно усавршавање запослених. Стручни радници 
су унапредили своја знања на семинарима и конференцијама; 

 Настављена је сарадња са удружењима и организацијама које окупљају особе са 
инвалидитетом и за ову категорију становништва су организовани квалитетни програми у 
Библиотеци. 

5.2.3 Основни показатељи успешности рада – чланови, коришћење услуга, програми 

5.2.3.1 Чланови  

У току 2017. године, у Библиотеку је уписано укупно 9.539 чланова, што чини 100,5% остварења 
плана.  

 Планирано Остварено 
% остварења 

плана 

Број уписаних чланова 9.500 9.539 100,5% 

Табела 1: Број уписаних чланова у 2017. год. 

Као што се из доње табеле може видети, највише чланова уписано је у огранку „Лаза Лазаревић“, 
а потом у огранку „Борислав Пекић“.    

Одељење библиотека „Петар Кочић” Остварено 

Централна библиотека „Петар Кочић“ 1.883 

Огранак „Борислав Пекић” 1.934 

Огранак „Слободан Марковић” 1.749 

Огранак „Лаза Лазаревић“ 2.311 
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Дечје одељење „Растко“ 1.662 

Укупно 9.544 

Табела 2: Број уписаних чланова у 2017 год, по објектима 

Највише чланова у Библиотеку је уписано у јесењим месецима, почетком нове школске године, у 
септембру и октобру, а најмање у јануару и априлу. 

 јан феб март апр мај јун јул авг сеп окт нов дец 

Број уписаних 
чланова 

442 586 653 360 445 461 587 1.110 1.425 1.528 821 1.121 

Табела 3: Број уписаних чланова у 2017 год, по месецима 

Посматрано према полу, у Библиотеку је уписано укупно 5.565 жена и 3.974 мушкарца, што нам 
показује да је већи број чланова женског пола. 

Посматрано према занимању/узрасту, највише је уписано деце предшколског узраста – 2.481, а за 
њима следе основци – 2.328. Најмање је уписаних пензионера - 125.  

Занимање Број чланова 

Деца предшколског узраста 2.481 
Ученици основне школе 2.328 

Ученици средње школе 369 

Студенти 334 

Запослени 1.927 

Пензионери  
Пензионери са плаћеном чланарином 125 

566 
65+   441 

Незапослени 925 
Остали 609 

Укупно 9.539 

Табела 4: Број уписаних чланова у 2017 год, порема занимању/узрасту 

Од укупног броја чланова, њих 3.458 (36.4%) у Библиотеку су се уписали први пут у 2017. години, 
док је 6.081 (63.6%) чланова обновило чланство. 

Библиотека је реализовала колективне уписе чланова са више установа: Градска општина Врачар, 
Дирекција за градско земљиште и МШ „Мокрањац“. 

5.2.3.2 Корисници и коришћење услуга 

Услуге Библиотеке у 2017. години користило је укупно 45.072 корисника, од чега фонд 35.835, 
интернет читаоницу 1.748, а референсне услуге 7.489 корисника. Фонд су највише користили 
запослени, пензионери 65+ и чланови других библиотека, интернет услуге студенти и ученици 
основне школе, а референсне услуге студенти и чланови других библиотека. 

На коришћење је издато укупно 92.637 јединица библиотечке грађе, што чини 9,71%  јединица по 
уписаном члану. Табела испод показује да је издато 15.79% мање јединица од планираног, тако да 
можемо констатовати да план није премашен. С обзиром да се у Библиотеци налази укупно 
66.037 јединице библиотечке грађе, остварен је обрт фонда од 1,4%. Укупно је издато 91.873 
јединица књижне и 764 јединица некњижне грађе. 
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 Планирано Остварено 
% остварења 

плана 

Број издатих јединица библ. грађе 110000 92.637 84.21% 

Табела 5: Број издатих јединица библиотечке грађе у 2017. год. 

5.2.3.3 Програми 

У Библиотеци је током 2017. године одржано укупно 129 културно-образовних програма, чиме је 
план премашен за 29%. Програме је посетило укупно 4.452 особа, од чега је 2.694 особа посетило 
програме за одрасле, а 1.758 програме за децу и младе. Одржано је 58 програма за одрасле и 71 
програм за децу и младе. 

Културно-образовни програми 
Број 

програма 
Број 

посетилаца 

Програми за одрасле 58 1.758 

Програми за децу и младе 71 2.694 

Укупан број програма/посетилаца 129 4.452 

Табела 6: Број одржаних програма у 2017. год. 

Од програма за одрасле, највише је организовано изложби књига из фонда, поводом значајних 
јубилеја и књижевних сусрета, а од програма намењених деци и младима најзаступљеније су биле 
различите радионице и књижевни сусрети са писцима за децу. 

Посебно бисмо истакли следеће програме, односно програмске активности: 

 Почетак 2017. године је протекао у знаку серијала „Познати Врачарци говоре“. Иницијатор 
серијала је новинар Драгослав Симић, дугогодишњи уредник Документарног програма 
Радио Београда 2 и оснивач сајта Audio i foto arhiv Simić.  Први програм у Библиотеци је 
био посвећен познатом редитељу, историчару филма и професору Факултета драмских 
уметности у Београду Дејану Косановићу. У оквиру овог серијала одржани су и програми 
посвећени животу и раду истакнутих драмских уметница Ксеније Јовановић и Ружице 
Сокић, а врло је био посећен и програм у коме је учествовала Бранка Веселиновић, 
истакнута драмска уметница, али и амбасадор УНИЦЕФ-а и оснивач Фонда „Бранка и 
Млађа Веселиновић“ који стипендира омладину са инвалидитетом. 

 У Библиотеци "Петар Кочић" на Врачару, Центар за Србе у расејању "Свети Сава", 
организује циклус књижевних програма „Сезона књига“. У оквиру њега, одржани су 
следећи програми: песничко вече Дејана Црномарковића под називом „Део немира“; вече 
хаику поезије које су организовали чланови Хаику клуба Шики; представљене су књиге 
"Молитва за моје старе" Светлане Шуњеварић Илић, „Долина ћутљиве шуме“ Љиљане 
Јеротић,  „Кондор“ Мирјане Јовелић, „Мајске и друге песме“ Братислава Јовића; песничко 
вече на коме су своју поезују представили песници из Вршца - Верица Преда, Николина 
Бабић, Србислав Бошковић и Маја Фамилић; представљање књиге „Најлепше љубавне 
песме српских песникиња“ коју је приредила Гордана Симеуновић.  

 Представљање књига Еве Рас „Србијо, љубави моја“ и Ненада Миленковића „Што не 
говори се свима“, које су изашле у издању издавачке куће „Југарт“. Нова књига познате 
глумице, списатељице и сликарке Еве Рас је збирка колумни које је она писала за листове 
„Политика“ И „Ало“. Новинар Ненад Миленковић је представио своју књигу „Што не 
говори се свима“. Она представља скуп интервјуа које је новинар урадио са великим 
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звездама културне и јавне сцене. Миленковић је ове интервјуе обогатио анегдотама које је 
поделио са публиком на књижевној вечери на Врачару. 

 У Библиотеци „Петар Кочић“ на Врачару, 28. јуна 2017. године, одржана је промоција  
биографије Петра Кочића под називом "Трагика Петра Кочића" аутора др Милорада 
Ђоковића, познатог новинара, публицисте, доктора политичких наука и професора 
универзитета. Књига је изашла у издању Библиотеке "Димитрије Туцовић" из Лазаревца, а 
на промоцији су говорили аутор др Милорад Ђоковић, у име издавача, директорка 
Библиотеке Јасмина Иванковић и Јован Н. Ивановић, аутор библиографије. 

 За ученике нижих разреда врачарских основних школа, у Дечјем одељењу „Растко“  
организују се разноврсни програми. Најпопуларнији су сусрети са дечјим писцима. У 
априлу је гостовала дечји писац Снежана Класовић Ђорђевић која  је читала приче из своје 
збирке „Приче о гугутки“, а у мају Градимир Ђуровић, који је ученицима представио своју 
збирку прича „Кртица Зрика“.  

 У октобру месецу поводом Дечје недеље, у одељењу "Растко" организовано је дружење са 
писцем Радиславом Јовићем, радионица оригамија, радионица калиграфије и разна 
дружења са децом из вртића. 

Посебне активности и пројекти  

 У сарадњи са преводиоцем са чешког језика, Зорицом Илић, у Дечјем одељењу „Растко“  
кроз представљање књига чешке списатељице за децу, Ивоне Бжезинове („Зовем се 
Мартина“, „Зовем се Алиса“ и „Зовем се Естер“), урађен је пројекат под називом „Болести 
модерног доба“. Он је био намењен ученицима виших разреда врачарских основних 
школа, а кроз низ разговора о јунакињама романа и њиховим тинејџерским проблемима 
указано је на, данас врло распрострањене, болести модерног доба - булимију и 
анорексију, наркоманију, коцкарску зависност.  

 Сарадња са Америчком амбасадом у Београду кроз програм учења енглеског језика за 
ученике слабијег материјалног стања. Овај програм се изводи већ другу школску годину, а 
одвија се у простору Одељења библиотеке „Петар Кочић“ (два пута недељно) и Дечјег 
одељења „Растко“ (суботом). 

 Манифестација „Дани европске баштине“ у Дечјем одељењу „Растко“ започела је 18. 09. 
2017. године, програмом под називом „Дрво као наша баштина“. Уз библиотекарку, 
радионицу је водила и професор Милена Ракић. Са учесницима радионице, кроз 
мултимедијалну пројекцију, али и кроз практичан рад,  истражене су различите  врсте 
употребе дрвета у традиционалним објектима, занатима, алатима, а било је речи и о 
традициналним занатима у којима се користе материјали из природе.  Дечја библиотека 
„Растко“ одржала је још једну радионицу на тему „Природно и културно благо Београда“. 
.Учесници су се кроз аудио визуелну пројекцију упознали са разноврсностима и богатством 
живог света  Београда. Посебан осврт био је на еколошкој угрожености наше природне 
баштине. Предавач,  магистар заштите животне средине Гордана Брун децу је упознала са 
термином биодиверзитет, угроженим и ретким врстама, као и како се понашати у 
природи. Осим у Дечјој библиотеци "Растко" програми су одржани у огранку "Борислав 
Пекић".  У њему су гостовала деца из припремне предшколске групе "Нада Пурић" као и 
деца из припремне групе вртића "Бисер", у два одвојена програма. Учесници су имали 
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прилику да кроз дискусију о митовима и легендама свога краја, различит аудио и видео 
материјал, створе синтезу знања прикупљеног у досадашњем школовању.  

5.2.3.4 Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ 

Основни показатељи 2015. 2016. 2017. 

Број уписаних чланова 9.670 9.544 9.539 

Број корисника 42.564 45.790 45.072 
Број издатих јединица библ. грађе 99.937 97.464 92.637 

Обрт фонда 1,15% 1,54% 1,41% 

Број одржаних програма 103 112 129 

Број посетилаца програма 7.502 4.037 4.452 

Табела 7: Основни показатељи успешности рада, хронолошки преглед 

Хронолошки приказ показује да је број чланова уписаних у 2017. години мањи од уписаних 
чланова у 2016. години, а мањи и од уписаних чланова у 2015. години. Број корисника фонда је 
мањи него 2016. године,. Ипак, корисници су у 2017. години позајмили мање библиотечке грађе 
него ранијих година. То се није одразило на обрт фонда који је у 2017. години био изузетан 
(1,41%), захваљујући чињеници да је, приликом управо завршене ревизије, смањен укупан број 
јединица библиотечке грађе јер су отписане неупотребљиве и дотрајале, које су стварале 
проблем. Остварен је план на пољу културно-образовних програма. Број реализованих програма 
је већи у односу на 2015., а и у односу на 2016. годину. Самим тим и број посетилаца се повећао у 
односу на прошлу  годину.  

5.2.4 Фонд 

Активни фонд Библиотеке је 64.037 јединица библиотечке грађе, док се у депозиту (неактивни 
фонд) налази 2.000 јединица. 

Фонд Библиотеке је обогаћен са 2.793 јединица библиотечке грађе, највише публикацијама из 
стране и књижевности за децу, а затим из домаће књижевности.  

5.2.5 Кадар 

У Библиотеци ради 9 стручних радника, од тога један на основу Уговора о повременим и 
привременим пословима. С обзиром на чињеницу да треба покрити четири двосменска и један 
једносменски објекат, ово је минималан број запослених и веома је тешко одржати сталан рад 
објеката. 

Детаљан приказ стручног уссавршавања запослених дат је у Одељку 3.10 овог извештаја.  

5.2.6 Сарадња 

Посебно треба истаћи сарадњу са предшколским установама и основним школама на општини 
Врачар. За децу се осмишљавају и организују посебни програми прилагођени узрасту и 
интересовању појединих група. Такође, и сарадњу са ученицима и професорима МШ „Јосип 
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Славенски“ и МШ „Стеван Мокрањац“. Ученици ових школа приређују веома успешне музичке 
програме у библиотеци „Петар Кочић“. 

Са градском општином Врачар Библиотека реализује успешне пројекте. А посебно место заузима 
сарадња Библиотеке са организацијама које окупљају суграђане са инвалидитетом – Удружење 
дистрофичара Београда, Удружење слепих и слабовидих Врачара, Дневни боравак за особе са 
аутизмом „Корнелије“, Дом за стара и непокретна лица „Авалска оаза“. 

5.2.7 Друштвена одговорност 

Одељење библиотеке „Петар Кочић“ на Врачару има успешну сарадњу са установама, 
удружењима и организацијама које окупљају суграђане са инвалидитетом или које се баве 
организацијом активности за ову групацију грађана. Већ неколико година, Библиотека успешно 
сарађује са Удружењима инвалида са ове териториje (Удружење дистрофичара Београда, 
Удружење слепих и слабовидих Врачара), кроз колективне бесплатне уписе, а од 2013. године и 
кроз посебне програме за особе са инвалидитетом.  

Посебно се истиче сарадња са Дневним бораваком „Корнелије“ (Корнелија Станковића 13, 
Врачар), који припада категорији социјалних сервиса које оснива локална заједница и дневно 
прихвата младе и одрасле особе са аутизмом са целе територије Београда. Програми за ову 
категорију корисника су специфични, осетљиви, а за њихово адекватно осмишљавање и 
реализацију потребно је одређено педагошко и психолошко знање и упућеност у потребе и 
могућности ове популацације. Тежиште рада са овим корисницима је на модификацији понашања 
и социјализацији кроз креативне, радно – окупационе и рекреативне активности, па библиотекари 
Дечјег одељења „Растко“ и огранка „Лаза Лазаревић“ у договору са терапеутима, реализују 
Читалачке часове, Едукативне радионице, Ликовне радионице.  

На иницијативу Хенди центра „Колосеум, 10. априла 2016. године, испред огранка „Борислав 
Пекић“ и у самом објекту, постављене су рампе за инвалиде. На овај начин, овој групи 
становништва омогућен је приступ Библиотеци и њеним фондовима, као и посета програмима 
који се овде организују. Поводом Међународног дана особа са инвалидитетом, који је обележен 
03. децембра, Библиотека и Хенди центар „Колосеум“ организовали су два значајна програма под 
слоганом „За живот без баријера“. У Библиотеци „Петар Кочић“ је организована пројекција 
филмова, чија се тематика односи на живот особа са инвалидитетом, за ученике осмог разреда 
ОШ „Свети Сава“.. За кориснике Дневног центра за особе са аутизмом „Корнелије“ и Дневног 
боравка за особе са сметњама у развоју „Стари град“, библиотекари су организовали музичко-
филмско дружење.  

Потписан је и споразум између Библиотеке и Дома „Авалска оаза“. Сарадња је успостављена са 
циљем промовисања читања и подстицања културно-образовног развоја корисника услуга Дома 
старих и непокретних лица. 
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5.3 Одељење библиотека „Вук Караџић“, Звездара 

5.3.1 Организациона структура 

Одељењу библиотеке „Вук Караџић” Звездара припадају: 

 Централна библиотека „Вук Караџић”  

 Огранак „Бранко Миљковић” 

 Огранак „Блажа Шћепановић” 

 Огранак „Јефимија“ 

 Огранак „Станислав Винавер“ 

 Огранак „Мома Димић“ 

 Огранак „Драгиша Витошевић“. 

5.3.2 Најзначајнији резултати у 2017. години 

Током 2017. године, Библиотека је остварила следеће најзначајније резултате: 

 У Библиотеку је уписано 13.508 чланова, чиме је план премашен за 8%; 

 Значајна сарадња са Општином Звездара (финансира Пројекат 65+); 

 Волонтерски центар Звездара; 

 Пријатељи  деце Звездара; 

 Удружење за помоћ женама са инвалидитетом „Из круга“; 

 Комисија за родну равноправност; 

 Канцеларија за особе са инвалидитетом. 

5.3.3  Основни показатељи успешности рада – чланови, коришћење услуга, програми 

5.3.3.1 Чланови  

У току 2017.  године, у Библиотеку је уписано укупно 13.508 чланова, што чини 108% остварења 
плана ( план премашен за 8%.). 

 Планирано Остварено 
% остварења 

плана 

Број уписаних чланова 12.500 13.508 108% 

Табела 1: Број уписаних чланова у 2017. год. 

Као што се из доње табеле може видети, највише чланова уписано је у огранку „Бранко 
Миљковић“, а потом у Централној библиотеци.   

Одељење библиотека „Вук 
Караџић”, Звездара 

Остварено 

Централна библиотека 2.310 
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Огранак „Мома Димић” 1.830 

Огранак „Драгиша Витошевић” 2.222 
Огранак „Бранко Миљковић“ 2.949 

Огранак „Јефимија“ 1.715 

Огранак „Блажа Шћепановић“ 941 

Огранак „Станислав Винавер“ 1.541 

Укупно 13.508 

Табела 2: Број уписаних чланова у 2017 год., по објектима 

Највише чланова у Библиотеку је уписано у септембру и октобру, а најмање у августу и јулу. 

 јан феб март апр мај јун јул авг сеп окт нов дец 

Број уписаних 
чланова 

615 1.155 806 702 1.438 932 557 506 2.471 2.395 986 945 

Табела 3: Број уписаних чланова у 2017 год., по месецима 

Посматрано према полу, у Библиотеку је уписано укупно 7.387 жена и 6.121 мушкарац, што нам 
показује да је већи број чланова женског пола. 

Посматрано према занимању/узсрасту, највише је уписано деце предшколског узраста  – 6.456, а 
за њима следе ученици основне школе – 2.942. Најмање је уписаних студената – 366. 

Занимање Број чланова 

Деца предшколског узраста 6.456 
Ученици основне школе 2.942 

Ученици средње школе 720 

Студенти 366 

Запослени 1.402 

Пензионери  
Пензионери са плаћеном чланарином 101 

812 
65+   711 

Остали 810 

Укупно 13.508 

Табела 4: Број уписаних чланова у 2017 год., према занимању/узрасту 

Од укупног броја чланова, њих 3.350 (24,8%)  у Библиотеку су се уписали први пут, док је 10.158 
(75,2%) чланова обновило чланство. 

Библиотека је реализовала колективне уписе чланова са више установа и организација: 
предузећем Телеком, Волонтерским сервисом, Општином Звездара, Канцеларијом за особе са 
инвалидитетом, Шестом београдском гимназијом,  као и са школским и предшколским 
установама са подручја Општине Звездара.  

5.3.3.2 Корисници и коришћење услуга 

Услуге Библиотеке у 2017. години користило је укупно 93.791 корисника, од чега фонд 64.043, 
интернет читаоницу 2.048, а референсне услуге 27.700 корисника. Фонд су највише користили 
запослени и пензионери, интернет услуге остали и чланови других библиотека, а референсне 
услуге ученици основне школе и запослени. 
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На коришћење је издато укупно 131.159 јединица библиотечке грађе, што чини 9,70  јединица по 
уписаном члану. Табела испод показује да је издато 19% више јединица од планираног, тако да 
можемо констатовати да је план премашен. С обзиром да се у Библиотеци налази укупно 85.627 
јединица библиотечке грађе, остварен је обрт фонда од 1,53. Укупно је издато 130.529 јединица 
књижне и 630 јединица некњижне грађе. 

 Планирано Остварено 
% остварења 

плана 

Број издатих јединица библ. грађе 110.000 131.159 119% 
Табела 5: Број издатих јединица библиотечке грађе у 2017. год. 

5.3.3.3 Програми 

У Библиотеци је током 2017. године одржано укупно 421 културно-образовних програма, чиме је 
план премашен за 30%. Програме је посетило укупно 25.413 особа, од чега је 14.868 особа 
посетило програме за одрасле, а 10.535 програме за децу и младе. Одржано је 209 програма за 
одрасле и 211 програма за децу и младе. 

Културно-образовни програми 
Број 

програма 
Број 

посетилаца 

Програми за одрасле 210 14.868 

Програми за децу и младе 211 10.535 

Укупан број програма/посетилаца 421 25.403 
Табела 6: Број одржаних програма у 2017. год. 

5.3.3.4 Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ 

Основни показатељи 2015. 2016. 2017. 

Број уписаних чланова 13.705 12.893 13.508 

Број корисника 87.256 94.693 93.791 

Број издатих јединица библ. грађе 136.324 148.384 131.159 

Обрт фонда 1,75 1,90 1,52 
Број одржаних програма 529 630 421 

Број посетилаца програма 30.509 25.660 25.413 

Табела 7: Основни показатељи успешности рада, хронолошки преглед 

 Хронолошки приказ показује да је број чланова уписаних у 2017. години већи од уписаних 
чланова у 2016. години, а мањи од уписаних чланова у 2015. години.  

5.3.4 Фонд 

Активни фонд Библиотеке садржи 87.843  јединица библиотечке грађе.  

Фонд Библиотеке је обогаћен са 3.849  јединица библиотечке грађе, највише публикацијама из 
стране и домаће књижевности - 1.827, а затим из књижевности за децу - 851.  
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5.3.5 Кадар 

У складу са важећим Правилником о организацији и систематизацији пословa БГБ, Библиотека 
„Вук Караџић“, Звездара   у 2017. години запошљава укупно 15 извршилаца:  
 
1 запослени са високим образовањем и стручним звањем библиотекар саветник 

1 запослени са високим образовањем и стручним звањем виши библиотекар 

6 запослених са високим образовањем и стручним звањем библиотекар 

7 запослених са средњим образовањем и стручним звањем књижничар 

Научна звања  1 запослени, доктор наука . 

Запослени су присуствовали програмима за стручно усавршавање. Детаљан приказ ових 
активности дат је у одељку 3.10. овог извештаја. 

5.3.6 Простор и опрема 

Библиотека „Блажа Шћепановић“ је због реновирања била затворена за рад са корисницима у 
периоду од 22. септембра до 4. децембра. Реновиран је мокри чвор, одвојени су тоалети (за 
запослене и за читаоце), постављен је бојлер. Саниран је плафон огранка, а простор окречен. По 
завршетку молерских радова, комплетан фонд је обрисан (као и све полице), померен и изнова 
сложен. Све полице су обележене новим ознакама. Паралелно са радовима, решен је и проблем 
грејања у овом објекту. Након свих припремних радњи, Библиотека је 4.12.2017.  и званично 
кренула са радом.  

5.3.7 Сарадња 

 Значајна сарадња са Општином Звездара (финансира Пројекат 65+); 

 Волонтерски центар Звездара; 

 Пријатељи  деце Звездара; 

 Удружење за помоћ женама са инвалидитетом „Из круга“; 

 Комисија за родну равноправност; 

 Канцеларија за особе са инвалидитетом; 

  Шеста београдска гимназија; 

 Школске и предшколске установе са подручја Општине Звездара; 

 Колективни упис реализован је са предузећем Телеком; 

 Изложбе књига и тематске изложбе су промовисале постојећи књижни фонд.    
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5.3.8 Друштвена одговорност 

Заједничке активности са Волонтерским центром Звездара, са Канцеларијом за особе са 
инвалидитетом, са Комисијом за родну равноправност, као и са Удружењем за помоћ женама са 
инвалидитетом „Из круга“. 
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5.4 Одељење библиотека „Доситеј Обрадовић“, Вождовац 

5.4.1 Организациона структура 

Одељењу библиотеке „Доситеј Обрадовић” припадају: 

 Централна библиотека „Доситеј Обрадовић”  

 Огранак „Карађорђе” 

 Огранак „Филип Вишњић” 

 Огранак „Милутин Ускоковић” 

 Огранак „Милутин Панић Суреп” 

5.4.2 Најзначајнији резултати у 2017. години 

Током 2017. године, Библиотека је остварила следеће најзначајније резултате: 

 У Библиотеку је уписано 5.429 чланова, чиме је план премашен за 21%; 

 Одржано је 89 програмских активности; 

 Издато је 123.302 јединице књижног фонда; 

 Отпочела је опет са радом  библиотека „Милутин Ускоковић ”; 

 У новом простору, отворена је библиотека „Милорад Панић Суреп”. 

5.4.3  Основни показатељи успешности рада – чланови, коришћење услуга, програми 

5.4.3.1  Чланови  

У току 2017.  године, у Библиотеку је уписано укупно 5.429  чланова, што чини 121% остварења 
плана (план премашен за 21%).  

 Планирано Остварено 
% остварења 

плана 

Број уписаних чланова 4.500 5.429 121% 

Табела 1: Број уписаних чланова у 2017. год. 

Као што се из доње табеле може видети, највише чланова уписано је у Библиотеци „Филип 
Вишњић”, а потом у Библиотеци „Доситеј Обрадовић”.   

Одељење библиотека „Доситеј 
Обрадовић” 

Остварено 

Централна библиотека  „Доситеј 
Обрадовић” 

1.862 

Огранак „Карађорђе” 948 

Огранак „Милутин Ускоковић” 687 

Огранак „Филип Вишњић” 1.883 

Огранак „Милорад Панић Суреп” 49 

Укупно 5.429 

Табела 2: Број уписаних чланова у 2017 год., по објектима 
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Највише чланова у Библиотеку је уписано у марту (761) и октобру (677), а најмање у августу (184) и 
јулу (211). 

 јан феб март апр мај јун јул авг сеп окт нов дец 

Број уписаних 
чланова 

565 342 761 413 590 342 211 184 661 677 414 269 

Табела 3: Број уписаних чланова у 2017 год., по месецима 

Посматрано према полу, у Библиотеку је уписано укупно 3.035 жена и 2.394 мушкараца, што нам 
показује да је већи број чланова женског пола. 

Посматрано према занимању/узрасту, највише је уписано деце предшколског узраста  – 1.939, а за 
њима следе ученици основних школа – 1.912. , а потом запослени – 645. Најмање је уписаних 
студената  – 140.  

Занимање Број чланова 

Деца предшколског узраста 1.938 

Ученици основне школе 1.912 
Ученици средње школе 194 

Студенти 140 

Запослени 645 

Пензионери  
Пензионери са плаћеном чланарином 103 

465 
65+   362 

Остали 135 

Укупно 5.429 

Табела 4: Број уписаних чланова у 2017 год., према занимању/узрасту 

Од укупног броја чланова, њих 2.846 (52%) у Библиотеку су се уписали први пут, док је 2.583 (48%) 
чланова обновило чланство. 

Библиотека је реализовала колективне уписе чланова са више установа и организација: Осмом 
београдском гимназијом, Предшколском установом „Чика Јова Змај”, Вождовац, као и са свим 
основним школама на територији општине, којих има четрнаест.  

5.4.3.2 Корисници и коришћење услуга 

Услуге Библиотеке у 2017. години користило је укупно 63.707 корисника, од чега фонд 42.890, 
интернет читаоницу 842, а референсне услуге 19.975 корисника. Фонд су највише користили 
ученици основних школа и запослени, интернет услуге студенти и ученици основних школа, а 
референсне услуге запослени и пензионери. 

На коришћење је издато укупно 123.311 јединица библиотечке грађе, што чини  22,7 јединице по 
уписаном члану. Табела испод показује да је издато 23% више јединица од планираног, тако да 
можемо констатовати да је план премашен за 23%. С обзиром да се у Библиотеци налази укупно 
61.938 јединица библиотечке грађе, остварен је обрт фонда од 1,99. Укупно је издато 123.262 
јединица књижне и 49 јединица некњижне грађе. 

 Планирано Остварено 
% остварења 

плана 

Број издатих јединица библ. грађе 100.000 123.311 123% 
Табела 5: Број издатих јединица библиотечке грађе у 2017. год. 
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5.4.3.3 Програми 

У Библиотеци је током 2017. године одржано укупно 89 културно-образовних програма, чиме је 
план премашен за 78%.  Програме је посетило укупно 17.786 особа, од чега су 15.302 особе 
посетиле програме за одрасле, а 2.484 програме за децу и младе. Одржано је 48 програма за 
одрасле и 41 програм за децу и младе. 

Културно-образовни програми 
Број 

програма 
Број 

посетилаца 

Програми за одрасле 48 15.302 

Програми за децу и младе 41 2.484 

Укупан број програма/посетилаца 89 17.786 
Табела 6: Број одржаних програма у 2017. год. 

Посебно бисмо истакли следеће програме, односно програмске активности: 

 Представљање илустрованих књига за децу путем читања и пуштања илустрација у ПДФ-у 
(што се реализује у сарадњи са издавачким кућама Креативни центар и Прополисплус из 
Београда); 

 Посете предшколаца и првака Библиотеци, при чему се деца упознају са библиотеком као 
установом, са правилима која се односе на рад библиотеке, са начином слагања и чувања 
књига, али се упознају и са значајем књиге и читања у процесу одрастања. 

 Изложбе књига поводом значајних јубилеја писаца, али и као начин мотивисања читалаца 
да обрате пежњу на класичну књижевност. 

Посебне активности и пројекти  

Библиотекари  Библиотеке „Доситеј Обрадовић” били су ангажовани на реализацији пројекта 
„ЧИТАМ, ПА ШТА”. Информисали су школе, сарађивали са библиотекарима, те тако остварили 
значајно учешће основних школа са Вождовца у овој акцији. 

5.4.3.4 Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ 

Основни показатељи 2015. 2016. 2017. 

Број уписаних чланова 5.397 5.023 5.429 

Број корисника 57.384 55.657 63.707 

Број издатих јединица библ. грађе 109.291 107.081 123.302 

Обрт фонда  1,6 2 

Број одржаних програма 44 44 89 
Број посетилаца програма 4.536 8.380 17.786 

Табела 7: Основни показатељи успешности рада, хронолошки преглед 

Хронолошки приказ говори да је 2017. година најуспешнија када је у питању број уписаних 
чланова, број корисника, број издатих јединица библиотечке грађе и обрт фонда. Када је реч о 
програмима, истих је одржано двоструко више него претходне две године.  
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5.4.4 Фонд 

Активни фонд Библиотеке садржи 61.938 јединица библиотечке грађе, док се у депозиту 
(неактивни фонд) налази 20.609 јединица. Наведено стање односи се на период до 22. децембра 
2017, тачније до тренутка отварања Библиотеке „Милорад Панић Суреп”, када је овде поменут 
неактивни фонд стављен у функцију.  

Фонд Библиотеке је обогаћен са 1.632 јединице библиотечке грађе од јула месеца, а, гледано на 
период јануар-децембар са 4.166 књига.  Од тог броја, највише је набављено публикација из 
стране и домаће књижевности, а затим из књижевности за децу.  

У протеклој години готово су окочани расходи по књигама инвенатара, као и расходи у Бисису. 

5.4.5 Кадар 

У Библиотеци „Доситеј Обрадовић” запослено је седам књижничара и четири библиотекара. 
(Колегиница Марија Пентелић, библиотекар на боловању).  

У 2017. години, запослени су искористили могућности стручног усавршавања. Детаљан приказ 
ових активности дат  је у Одељку 3.10 овог извештаја. 

5.4.6 Простор и опрема 

У протеклој години, у Библиотеци „Карађорђе” сређене су струјне инсталације,  сада  клима-
уређај може нормално да функционише. У Библиотеци „Доситеј Обрадовић” постављена су три 
нова рачунара. 

Библиотека „Милорад Панић Суреп”, затворена и исељена у марту 2015. године, отворена је 
поново 22. децембра 2017. у насељу "Степа Степановић".  Библиотека се налази у потпуно новом 
простору, са новим намештајем и мањом електронском читаоницом. 

Библиотека „Милутин Ускоковић” у Насељу Браће Јерковић поновно је отпочела са радом у марту 
месецу (била затворена од новембра 2014. године због проблема са водоводним инсталацијама).  

5.4.7 Сарадња 

Библиотека „Доситеј Обрадовић” сарађује са Предшколском установом „Јова Јовановић Змај” на 
Вождовцу, са Осмом београдском гимназијом и Школом за негу лепоте, са Дванаестом 
београдском гимназијом, са Факултетом политичких наука и Саобраћајним факултетом, као и са 
свим основним школама на општини. 
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5.5 Одељење библиотека „Вук Караџић“, Нови Београд  

5.5.1 Организациона структура 

Одељењу библиотеке „Вук Караџић” припадају: 

 Централна библиотека „Вук Караџић”   

 Огранак „Фонтана” 

 Дечје одељење 

 Огранак „Сава“ 

 Огранак „Марија Илић Агапова“ 

 Огранак „Перо Слијепчевић“ 

 Огранак „Владан Десница“ 

 Огранак „Меша Селимовић“ 

 Огранак „Бежанија“ 

5.5.2 Најзначајнији резултати у 2017. години 

Током 2017. године, Библиотека је остварила следеће најзначајније резултате: 

 У Библиотеку је уписано 16.590  чланова, чиме је план премашен за 11%; 
 Свечано је отворена Библиотека руске литературе „Сергеј Михалков“ 13. маја 2017. 

године, у оквиру сарадње Библиотеке града Београда и Руског фонда „Култура“, у циљу 
развијања српско-руских културних, уметничких  и научних веза. Фонд ове библиотеке 
садржи око 2.000 књига и мултимедијалне грађе и функционише као посебан фонд у 
оквиру Огранка „Владан Десница“; 

 Током 2017. Године, одржано је 311 програма за децу и одрасле са 52.243 посетилаца, 
чиме је план премашен за 55,5%; 

 Одељење библиотека „Вук Караџић“ Нови Београд, у сарадњи са Градском општином 
Нови Београд и Активом школских библиотекара основних школа Новог Београда, 
реализовало је традиционалну књижевно-образовну радионицу Читалачка значка, на 
којој је на такмичењу за школску 2016/2017. год. учествовало 18 новобеоградских 
основних школа са 1.738 учесника; 

 Завршени су радови на реконструкцији Централног одељења. 

5.5.3 Основни показатељи успешности рада – чланови, коришћење услуга, програми 

5.5.3.1  Чланови  

У току 2017. године, у Библиотеку је уписано укупно 16.590  чланова, што чини 111 % остварења 
плана. Ово нам показује да је план премашен за 11%.  
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 Планирано Остварено 
% остварења 

плана 

Број уписаних чланова 15.000 16.590 111 % 
Табела 1: Број уписаних чланова у 2017. год. 

Као што се из доње табеле може видети, највише чланова уписано је у Огранку „Сава“, а потом у 
Огранку „Владан Десница".   

Одељење библиотека „Вук 
Караџић” Нови Београд Планирано Остварено 

Централна библиотека 2.100  

Огранак „Фонтана” 1.600 1.771 

Огранак : Дечје одељење 1.600 1.760 

Огранак „Сава" 2.200 2.888 

Огранак „Меша Селимовић" 1.700 2.408 

Огранак „Марија Илић Агапова" 1.300 1.774 
Огранак „Перо Слијепчевић" 1.200 1.468 

Огранак „Владан Десница" 1.800 2.563 

Огранак „Бежанија" 1.500 1.958 

Укупно 15.000 16.590 
Табела 2: Број уписаних чланова у 2017 год., по објектима 

Највише чланова у Библиотеку је уписано у октобру и новембру, а најмање у јулу и јуну. 

 јан феб март апр мај јун јул авг сеп окт нов дец 

Број уписаних 
чланова 

819 900 599 601 974 358 229 1.200 2.051 5.096 2.793 970 

Табела 3: Број уписаних чланова у 2017 год., по месецима 

Посматрано према полу, у Библиотеку је уписано укупно 9.353 жена и 7.237 мушкараца, што нам 
показује да је већи број чланова женског пола. 

Посматрано према занимању/узрасту, највише је уписано деце предшколског узраста – 6.783, а за 
њима следе остали корисници – 3.642. Најмање је уписаних студената – 123. 

Занимање Број чланова 

Деца предшколског узраста 6.783 

Ученици основне школе 3.096 

Ученици средње школе 328 

Студенти 123 
Запослени 1.527 

Пензионери  
Пензионери са плаћеном чланарином 198 

1.091 
65+   893 

Остали 3.642 

Укупно 16.590 

Табела 4: Број уписаних чланова у 2017 год., према занимању/узрасту 

Од укупног броја чланова, њих 7.225 (43.55%)  у Библиотеку су се уписали први пут, док је 9.365  
(56.45%) чланова обновило чланство. 

Библиотека је реализовала колективне уписе чланова са више установа и  организација: бесплатан 
колективни упис деце и запослених  Предшколске установе „11. Април“; ђака првака из свих 19 
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основних школа Новог Београда; чланова Удружења оболелих од мултипле склерозе „МС“; 
запослених Сава центра и др. 

5.5.3.2 Корисници и коришћење услуга 

Услуге Библиотеке у 2017. години користило је укупно 94.220 корисника, од чега фонд 70.786, а 
референсне услуге 23.434 корисника. Фонд су највише користили корисници старији од 65 година 
(15.333), затим запослени (14.469) и ученици ОШ (10.144),  а референсне услуге ученици основних 
школа (4.593), чланови других библиотека (4.150) и запослени (2.953). 

На коришћење је издато укупно 198.713 јединица библиотечке грађе, што чини 12 јединица по 
уписаном члану. Табела испод показује да је издато 9, 68 % мање јединица од планираног, тако да 
можемо констатовати да план није премашен. С обзиром да се у Библиотеци налази укупно 
107.112 јединица библиотечке грађе, остварен је обрт фонда од 1,85. Укупно је издато 198.693  
јединица књижне и 20 јединица некњижне грађе. 

 Планирано Остварено 
% остварења 

плана 

Број издатих јединица библ. грађе 220.000 198.713 90.32 
Табела 5: Број издатих јединица библиотечке грађе у 2017. год. 

5.5.3.3  Програми 

У Библиотеци је током 2017. године одржано укупно 311 културно-образовних програма, чиме је 
план премашен за 55,5%. Програме је посетило укупно 52.243 особа, од чега је 31.738 особа 
посетило програме за одрасле, а 20.508  програме за децу и младе. Одржано је 178 програма за 
одрасле и 133 програма за децу и младе. 

Културно-образовни програми 
Број 

програма 
Број 

посетилаца 

Програми за одрасле 178 31.738 

Програми за децу и младе 133 20.508 

Укупан број програма/посетилаца 311 52.243 

Табела 6: Број одржаних програма у 2017. год. 

Међу одржаним програмима највише је било изложби књига посвећених јубилејима писаца, које 
су биле и најпосећеније. Када су у питању програми за децу, реализован је велики број 
организованих посета Библиотеци, током којих су одржане радионице. 

Библиотека редовно обележава све значајније датуме наше и светске културе, науке и уметности: 
Светски дан књиге, Међународни дан књиге књиге за децу, Национални дан књиге, Међународни 
дан матерњег језика, Светски дан поезије, Дан Св. Саве, Дан Новог Београда, Светски дан музике, 
Дан заштите животне средине и др. 

Постављене су многобројне изложбе књига и ликовно-литерарне изложбе у част значајних 
јубилеја писаца, научника, уметника: Бранка Миљковића,  Јована Стерије Поповића, Милована 
Глишића, Бранка Ћопића, Лазе Костића, Александра Тишме, Стевана Сремца, Јована Дучића, 
Данила Киша, Чарлса Дикенса, Жака Превера, Радоја Домановића, Виктора Игоа, Габријела 
Гарсије Маркеса, Доситеја Обрадовића, Меше Селимовића, Иве Андрића, Десанке Максимовић, 
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Бранислава Нушића, Владана Деснице, Николе Тесле, Растка Петровића, Петра Кочића, Милана 
Ракића, Лава Николајевича Толстоја, Милована Витезовића, Милоша Црњанског и др.  

Посебно бисмо истакли следеће програме, односно програмске активности: 

 Радионице са децом предшколског узраста и основцима које се одржавају у Огранку 
„Владан Десница“ у Сава центру. Током програма, које воде библиотекарке Александра 
Савковић и Наташа Котараш Бјеговић, уз позориште сенки, ПП презентацију, storytelling 
технику читања, разговор о прочитаном, креативне радионице и др., најмлађим 
читаоцима представљају се  најзначајније и најпопуларније књиге и сликовнице за децу. 
Малишани се такође кроз интеракцију и дружење упознају са библиотеком, пореклом 
књиге и писма, књигама и библиотекама некада и сада. Неки од најзапаженијих програма 
били су: „Кад ја дунем и бајку сунем“, „Позориште у библиотеци“, „Од бајке до оригамија“, 
„Диносауруси пре мрака“, радионица упознавања са животом и радом Душка Радовића, 
током које је одиграна  игра меморије са ликовима из песама „Замислите“ и „Плави Зец“. 
Књиге и приче које су представљене и обрађене током радионица су: „Мравац Мрав“ 
Јелице Грегановић, „Јабука“ Владимира Сутејева, прича о шареном слону „Елмеру“ 
Дејвида Мекија, као и српска народна бајка „У цара Тројана козје уши“, затим „Бајка о 
лабуду“ Десанке Максимовић „Три прасета“ браће Грим и др; 

 Представљање пројекта „Виртуелни Музеј српског језика“. У програму су учествовали 
академик Предраг Пипер, доц. др Јелена Гинић и студенти уредници пројекта; 

 Промоције књига, предавања и књижевни сусрети: 

1. Књижевни сусрети и дружење деце са популарним писцима за децу Јасминком 
Петровић и Божидаром Пешевим. 

2.  Предавње на тему „Џез и књижевност“ које је одржао Јадран Ерчић, уредник музичког 
џез серијала на Радио Београду. 

3. Промоција књиге „Путујте са Пијем“ ауторке Драгане Вукајловић Крстовић, у оквиру које 
је одржано и панел-предавање „Путовање кроз рани развој" чији су учесници били: 
Ангелина Радуловић, новинарка и власница блога Мамин свет, Милица Лава Николић, 
NLP master Trainer & Coach, Дејан Илић, мајстор аикидоа и оснивач Развоја покрета и 
Татјана Поповић, сертификовани Health Coach. 

4. „Ц, ц, ц... уличне приче“ Весне Ћоровић- Бутрић. 

5. „Енциклопедија савамалских бића“ аутора Симона Марића. 

 Велику пажњу и интересовање привукао је програм „Путовање са Хопсима“ у оквиру кога 
је одржано предавање „ДНК: од бактерије до човека“ реализовано у Огранку „Владан 
Десница“ када нам је гостујући предавач био др Урош Савковић из Института за биолошка 
истраживања „Синиша Станковић“ Београд;  

 У  Огранку „Владан Десница“ гостовали су тренери Карате клуба Жандармерија, који су 
одржали предавање „Стоп насиљу. Ми смо спортисти“ о значају и важности спорта за 
социјализацију, раст и развој детета; а деци је такође објашњено шта је насиље, које су 
врсте, како га препознати и реаговати и коме га пријавити. Серију ових предавања пратили 
су ученици ОШ „Лаза Костић" ОШ „Јован Дучић“ и ОШ „Радојка Лакић“ који су 
организовано посетили библиотеку. 
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Посебне активности и пројекти  

Свечано је отворена Библиотека руске литературе „Сергеј Михалков“ 13. маја 2017. год.  у оквиру 
сарадње Библиотеке града Београда и Руског фонда „Култура“, која функционише као посебан 
фонд у оквиру Огранка „Владан Десница“. На свечаном отварању Библиотеке руске литературе, 
присутнима су се обратили Јасмина Нинков, директор Библиотеке града Београда, Милан 
Лазовић, заменик секретара за културу града Београда, Јулија Суботина Михалкова, 
потпредседница Руског фонда Култура, Јегор Кончаловски, режисер и продуцент, Олга Слепова, 
директорка Централизованог библиотечког система града Уљановск, Галина Бубнова, директорка 
Централизованог библиотечког система града Магнитогорск.  

Одељење библиотека „Вук Караџић“ Нови Београд у сарадњи са Градском општином Нови 
Београд и Активом школских библиотекара основних школа Новог Београда, 26. децембра 2017. 
год. реализовала је традиционалну књижевно-образовну радионицу Читалачку значку. 
Интересовање основаца за ову манифестацију која популарише књигу и културу читања, расте из 
године у годину. На такмичењу за школску 2016/ 2017. годину, учествовало је 18 новобеоградских 
основних школа са 1.738 учесника, а 360 најбољих награђено је књигама.  

Завршна манифестација литерарног конкурса „Лето без бриге - проведи крај књиге“ које је 
организовало Друштво школских библиотекара Србије, одржана је у Огранку „Владан Десница“ 
15. новембра 2017. године. На конкурсу су учествовали ученици основних и средњих школа из 
целе Србије. Свечаном програму присуствовали су ученици, родитељи, библиотекари, 
наставници, издавачи; почасна гошћа била је једна од наших најчитанијих књижевница за децу, 
Јасминка Петровић. 

Започета је сарадња са дечјом издавачком кућом ProPolis Books; у Огранку „Владан Десница“ 05. 
12. 2017. гостовала је Тања Лебовић Зечевић која је одржала две читалачке радионице за ученике 
ОШ „Лаза Костић“ и ОШ „Јован Дучић“. Радионице теже промоцији читалачких навика од 
најранијег узраста, вођене су идејом да ће „Дете које чита - одрасти у особу која мисли“. 

У Огранку „Владан Десница“ током 2017. одржана је настава енглеског и немачког језика, за 
незапослене у огранизацији Националне службе за запошљавање; курсеви су организовани у 
сарадњи са Goete Institut и  British Council. 

5.5.3.4 Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ 

Основни показатељи 2015. 2016. 2017. 

Број уписаних чланова 17.387 15.497 16.590 

Број корисника 111.684 94.309 94.220 

Број издатих јединица библ. грађе 203.209 168.300 198.713 

Обрт фонда 1,5 1,6 1,85 

Број одржаних програма 219 236 311 
Број посетилаца програма 40.985 50.015 52.243 

Табела 7: Основни показатељи успешности рада, хронолошки преглед 

Хронолошки приказ показује да је број чланова уписаних у 2017. години већи од уписаних чланова 
у 2016. години, а мањи од уписаних чланова у 2015. години. С обзиром да је Централно одељење 
током 2017. год. било затворено за рад са корисницима, због радова на реконструкцији, као и 
претходне редовне ревизије, приметан је напредак у раду.   
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5.5.4 Фонд 

Активни фонд Библиотеке садржи 107.112 јединица библиотечке грађе, док се у депозиту 
(неактивни фонд) налази 17.939  јединица. 

Фонд Библиотеке је обогаћен са 4.961 јединицом библиотечке грађе, од чега је највише 
набављено публикација из стране књижевности и књижевности за децу, а затим из домаће 
књижевности и друштвених наука.  

У току прве половине године, на основу Одлука УО БГБ од 27. 02. 2017. године о расходовању 
библиотечке грађе након редовне ревизије 2013, расход укупно 15.744 јединице грађе из свих 
Огранака Библиотеке је спроведен кроз инвентар Огранака, централни рукописни и штампани 
инвентар и базу БИСИС. Расходовање 10.048 јединица које припадају Централном одељењу, није 
довршено јер је библиотека затворена због радова на реконструкцији. 

5.5.5 Кадар 

У Библиотеци ради 17 стручних радника (10 библиотекара, 1 виши књижничар, 6 књижничара) и 
једна хигијеничарка. По уговору о привремено-повременим пословима ради још двоје 
запослених: књижничар и хигијеничарка. 

11 стручних радника учествовало је на 12 стручних семинара током 2017. год. Детаљан приказ 
стручног усавршавања запослених дат је у одељку  3.10 овог извештаја. 

5.5.6 Простор и опрема 

Током 2017. године, Централно одељење је било затворено за рад са корисницима, због радова 
на реконструкцији. 

Огранак „Меша Селимовић“ због квара на грејању током јануара и фебруара радио је скраћено од 
08 до 16 часова. 

Набављена  су 3  нова  рачунара и 4 нове дактило- столице за библиотекаре у Огранцима „Сава" (2 
ком.) „Меша Селимовић" (1 ком.) и „Марија Илић Агапова" (1 ком.). У огранак „Марија Илић 
Агапова" стигле су и 4 столице за читаоце. 

5.5.7 Сарадња 

Библиотека „Вук Караџић“ Нови Београд наставила је изузетну сарадњу са Предшколском 
установом „11. Април“, основним и средњим школама општине, као и Градском општином Нови 
Београд. Градска општина Нови Београд, дугогодишњи је партнер у реализацији књижевно-
образовне радионице Читалачка значка. 

Настављена је сарадња са вртићима на плану културних програма за најмлађе и бесплатном упису 
деце у библиотеке. 

Сарадња са школским библиотекама је велика и огледа се у кооррдинацији у заједничким 
пројектима, бесплатном учлањењу ђака првака у библиотеке, месечним састанцима Актива 
школских библиотекара Новог Београда, са којима је одржано преко 200 читалачких часова.  
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Настављена је дугогодишња сарадња Библиотеке са Високом техничком школом; колективни упис 
запослених. 

Сарадња новоотвореног  огранка „Владан Десница“ са Сава центром, настављена је на обострано 
задовољство; бесплатан колективни упис запослених. 

Огранак „Меша Селимовић“ у блоку 70, обновио је сарадњу са Удружењем оболелих од мултипле 
склерозе „МС“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 

5.6 Одељење библиотека „Свети Сава“, Земун и Сурчин  

5.6.1 Организациона структура 

Одељењу библиотеке „Свети Сава” припадају: 

 Централна библиотека „Свети Сава”  

 Огранак „Карађорђев трг” 

 Огранак „Нова Галеника” 

 Огранак „Нови град“ 

 Огранак „Горњи град“ 

 Огранак „Батајница“ 

 Огранак „Земун Поље“ 

 Огранак „Сурчин“ 

 Огранак „Добановци“ 

5.6.2 Најзначајнији резултати у 2017. години 

Током 2017. године, Библиотека је остварила следеће најзначајније резултате: 

 У Библиотеку је уписано 15.256 чланова, чиме је план премашен за 2%; 

 Завршена је адаптација огранка „Горњи град“; 

 Сви запослени присуствовали су акредитованим семинарима у циљу континуиране 
стручне едукације; 

 У „Читалачкој значки“ учествовали су ученици 18 основних школа Земуна и Сурчина. 

5.6.3 Основни показатељи успешности рада – чланови, коришћење услуга, програми 

5.6.3.1 Чланови  

У току 2017. године, у Библиотеку је уписано укупно 15.256  чланова,  што чини 102% остварења 
плана. 

 Планирано Остварено 
% остварења 

плана 

Број уписаних чланова 15.000 15.256 102% 

Табела 1: Број уписаних чланова у 2017. год. 

Као што се из доње табеле може видети, највише чланова уписано је у Централној библиотеци, а 
потом у огранку „Нови град“.  

Одељење библиотека „Свети Сава“ Планирано Остварено 

Централна библиотека 4.300 4.144 

Огранак „Нови град” 1.900 1.977 
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Огранак „Нова Галеника” 1.300 1.465 

Огранак „Сурчин“ 1.100 1.214 
Огранак „Земун Поље“ 1.200 1.231 

Огранак „Горњи град“ 1.200 1.343 

Огранак „Батајница“ 1.650 1.566 

Огранак „Карађорђев трг“ 1.550 1.505 

Огранак „Добановци 800 811 

Укупно 15.000 15.256 

Табела 2: Број уписаних чланова у 2017. год, по објектима 

Највише чланова у Библиотеку је уписано у октобру и новембру, а најмање у јуну и августу.  

 јан феб март апр мај јун јул абг сеп окт нов дец 

Број 
уписаних 
чланова 

635 502 377 535 429 252 355 250 1.943 4.130 2.998 2.850 

Табела 3: Број уписаних чланова у 2017.год, по месецима 

Посматрано према полу, у Библиотеку је уписано укупно 8.715 жена и 6.541 мушкарац, што 
показује да је већи број чланова женског пола. 

Посматрано према занимању/узрасту, највише је уписано ученика основне школе – 5.305, а за 
њима следи предшколски узраст – 4.685. Најмање је уписаних пензионера са плаћеном 
чланарином – 312.  

Занимање/узраст Број чланова 

Деца предшколског узраста 4.685 

Ученици основне школе 5.305 

Ученици средње школе 611 

Студенти 405 

Запослени 2.116 

Пензионери  
Пензионери са плаћеном чланарином 312 

1.131 
65+  819 

Остали 1.003 

Укупно 15.256 

Табела 4: Број уписаних чланова у 2017. год, према занимању/узрасту 

Од укупног броја чланова, њих 7.919 (52%) у Библиотеку су се уписали први пут, док је 7.337 (48%) 
чланова обновило чланство. 

Библиотека је реализовала колективне уписе чланова са  Институтом за кукуруз „Земун Поље“,  
Институтом за физику из Земуна и Градском општином Земун.  

5.6.3.2 Корисници и коришћење услуга 

Услуге Библиотеке у 2017. години користило је укупно 90.836  корисника, од чега фонд 77.073, 
интернет читаоницу 63, а референсне услуге 13.700 корисника. Фонд су највише користили 
запослени, ученици основне школе и корисници преко 65 година, интернет услуге запослени и 
студенти, а референсне услуге студенти и запослени. 
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На коришћење је издато укупно 183.672  јединица библиотечке грађе, што чини 12 јединица по 
уписаном члану. Табела испод показује да је издато 183.672 библиотечких јединица, што чини 
92,7% остварења плана. С обзиром на то да се у Библиотеци налази укупно 154.523 јединица 
библиотечке грађе, остварен је обрт фонда од  1,19.  Укупно је издато 183.646 јединица књижне и 
26 јединица некњижне грађе. 

 Планирано 

Остварено у 
периоду 

јануар-јун 
2017. 

% остварења 
плана 

Број издатих јединица библ. грађе 195.000 183.672 92,7% 
Табела 5: Број издатих јединица библиотечке грађе у 2017. год. 

5.6.3.3 Програми 

У Библиотеци је током  2017. године одржано укупно 310 културно-образовних програма. 
Програме је посетило укупно 28.153 особе, од чега је 20.237 посетило програме за одрасле, а 
7.916  програме за децу и младе. Одржано је 177 програма за одрасле и 133 програма за децу и 
младе. 

Културно-образовни програми 
Број 

програма 
Број 

посетилаца 

Програми за одрасле 177 20.237 

Програми за децу и младе 133 7.916 

Укупан број програма/посетилаца 310 28.153 
Табела 6: Број одржаних програма у 2017. год. 

Посебно бисмо истакли следеће програме, односно програмске активности: 

 „Читалачка значка“, велика акција промовисања књиге и читања у којој учествују основне 
школе са територија општина Земун и Сурчин, а која се организује у сарадњи са 
Пријатељима деце Земуна, Активом школских библиотекара и Градском општином Земун; 

 „Пред ликом светог Саве“, литерарни и ликовни конкурс за основце и средњошколце, у 
сарадњи са Пријатељима деце Земуна; 

 Обележавање Дана европске баштине у сарадњи са Градском општином Земун и другим 
ствараоцима и удружењима са територије општина Земун и Сурчин. 

5.6.3.4  Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ 

Основни показатељи 2015. 2016. 2017. 

Број уписаних чланова 15.061 14.336 15.256 

Број корисника 95.192 86.597 90.836 

Број издатих јединица библ. грађе 203.708 169.657 183.672 

Обрт фонда 1.2 1,18 1,19 
Број одржаних програма 352 293 310 

Број посетилаца програма 39.659 30.096 20.237 

Табела 7 : Основни показатељи успешности рада, хронолошки преглед 

Хронолошки приступ показује да је број чланова уписаних у 2017. години знатно већи од броја 
чланова у 2016, због завршетка ревизије и отварања огранка „Горњи град“ чија је адаптација 
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завршена септембра 2017. године. Адаптација огранка у Добановцима је започета у 2015. години, 
а завршена у мају 2016. Сви остали параметри, мањи број посетилаца и издатих јединица 
библиотечке грађе,  могу се такође образложити ревизијом књижног фонда која је подразумевала 
затварање огранака за рад са читаоцима, као и реновирањем поменутих огранака чији су читаоци 
користили фондове других општинских библиотека. Обрт књижног фонда је на приближно истом 
нивоу у протекле три године. 

5.6.4 Фонд 

Активни фонд Библиотеке садржи 154.523 јединица библиотечке грађе, док се у депозиту 
(неактивни фонд) налази 15.000 јединица. 

Фонд Библиотеке обогаћен је са 7.040 јединице библиотечке грађе, највише публикацијама из 
стране књижевности и домаће књижевности, а затим из књижевности за децу.  

У 2017. расходовано је укупно 16.944 јединица библиотечке грађе у току ревизије књижног фонда. 

У 2017. Години, завршена је ревизија у Добановцима, која је започета у 2016, али је због техничких 
проблема завршена почетком 2017. године. У периоду од 30.10. до 8.12.2017. завршена је 
ревизија књижног фонда у огранку „Горњи град“, који је био у фази адаптације и реконструкције 
до септембра 2017. године. 

5.6.5 Кадар 

У Библиотеци раде 22 стручна радника, од којих је један начелник Одељења. Један запослени је 
радио до одласка у пензију, до 22. децембра 2017. 

Сво запослени Одељења Библиотеке „Свети Сава“ из Земуна и Сурчина у 2017. години похађали су 
акредитоване курсеве. Детаљан приказ стручног усавршавања запослених дат је у одељку  3.10 
овог извештаја. 

5.6.6 Простор и опрема 

У септембру месецу 2017. године завршена је комплетна адаптација огранка „Горњи град“, 
огранак је за читаоце отворен 12. септембра 2017. године.  
За Централну библиотеку набављена су три нова рачунара. 

5.6.7 Сарадња 

Одељење библиотека „Свети Сава“ годинама успешно сарађује са предшколским установама, 
основним и средњим школама са територије општина на којима се налази, специјалним школама 
(Специјална основна школа „Сава Јовановић Сирогојно“, Основна школа за образовање одраслих 
„Бранко Пешић“), са организацијом „Пријатељи деце Земуна“, Туристичком огранизацијом 
Земуна, Клубом матичне културе Земуна, Активом школских библиотекара Земуна и Сурчина, 
Музичком школом „Коста Манојловић“, Институтом за физику, Институтом за кукуруз из Земун 
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Поља, Школом за таленте, Књижевним клубом „Иво Андрић“, Градском општином Сурчин и 
Градском општином Земун. 
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5.7 Одељење библиотека „Исидора Секулић“, Савски венац  

5.7.1 Организациона структура 

Одељењу библиотеке „Исидора Секулић” припадају: 

 Централна библиотека „Бора Станковић”;  

 Огранак „Веселин Маслеша”; 

 Огранак „Јован Јовановић Змај”; 

 Огранак „Вељко Петровић“. 

5.7.2 Најзначајнији резултати у 2017. години 

Током 2017. године, Библиотека је остварила следеће најзначајније резултате: 

 У Библиотеку је уписано 4.896 чланова, чиме је план премашен за 22%; 

 Одржано је 68 програмскiх активности, којима је присуствовало 11.098 посетилаца, чиме је 
план премашен за 14%; 

 У библиотекама је издато 65.689 јединица библиотечке грађе, што је за око 9.000 више 
него у протеклој години. 

5.7.3 Основни показатељи успешности рада – чланови, коришћење услуга, програми 

5.7.3.1 Чланови  

У току 2017. године, у Библиотеку је уписано укупно 4.896 чланова, што чини 122% остварења 
плана (план премашен за 22%). 

 Планирано Остварено 
% остварења 

плана 

Број уписаних чланова 4.000 4.896 122% 

Табела 1: Број уписаних чланова у 2017. год. 

Као што се из доње табеле може видети, највише чланова уписано је у Библиотеци „Јован 
Јовановић Змај”, а потом у Библиотеци „Веселин Маслеша”.   

Одељење библиотека „Исидора 
Секулић” 

Остварено 

Централна библиотека „Бора 
Станковић” 1.029 

Огранак „Јован Јовановић Змај” 1.779 
Огранак „Веселин Маслеша” 1.635 

Огранак „Вељко Петровић” 453 

Укупно 4.896 

Табела 2: Број уписаних чланова у 2017 год., по објектима 
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Највише чланова у Библиотеку је уписано у октобру (730) и септембру (631), а најмање у августу 
(215) и јануару (230). 

 јан феб март апр мај јун јул авг сеп окт нов дец 

Број уписаних 
чланова 

230 420 388 378 394 286 269 215 631 730 590 363 

Табела 3: Број уписаних чланова у 2017 год., по месецима 

Посматрано према полу, у Библиотеку је уписано укупно 2.543 жена (52%) и 2.353 мушкараца 
(48%), што нам показује да је већи број чланова женског пола. 

Посматрано према занимању/узрасту, највише је уписано деце предшолског узраста  – 3.478, а за 
њима следе ученици основне школе – 651. Најмање је уписаних студената – 38.  

Занимање Број чланова 

Деца предшколског узраста 3.478 

Ученици основне школе 651 

Ученици средње школе 52 
Студенти 38 

Запослени 336 

Пензионери  
Пензионери са плаћеном чланарином 39 

209 
65+   170 

Остали 132 

Укупно 4.896 

Табела 4: Број уписаних чланова у 2017 год., према занимању/узрасту 

Од укупног броја чланова, њих 3.328 (68%)  у Библиотеку су се уписали први пут, док је 1.568 (32%) 
чланова обновило чланство. 

Библиотека је реализовала колективне уписе чланова са Републичким геодетским заводом, 
Железницама Србије, Општином Савски венац, Предшколском установом „Савски венац”, 
Средњом струковном школом „Захарије Стефановић Орфелин”, Приватном гимназијом „Стефан 
Немања”, Приватном Школом за услуге у угоститељству, као и са основним школама на 
територији општине. 

5.7.3.2  Корисници и коришћење услуга 

Услуге Библиотеке у 2017. години користило је укупно 35.812 корисника, од чега фонд 25.685, 
интернет читаоницу 1.018, а референсне услуге 9.109 корисника. Фонд су највише користили 
предшколци (6.386) и запослени (5.105), интернет услуге студенти (389), а референсне услуге 
запослени (1.401) и ученици основних школа (1.176). 

На коришћење је издато укупно 65.689 јединица библиотечке грађе, што чини 13,4  јединица по 
уписаном члану. Табела испод показује да је издато 6% мање јединица од планираног, тако да 
можемо констатовати да план није премашен. С обзиром да се у Библиотеци налази укупно 
47.695 јединица библиотечке грађе, остварен је обрт фонда од 1,4. Укупно је издато 65.481 
јединица књижне и 208 јединица некњижне грађе. 

 Планирано Остварено 
% остварења 

плана 
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Број издатих јединица библ. грађе 70.000 65.689 94% 
Табела 5: Број издатих јединица библиотечке грађе у 2017. год. 

 

5.7.3.3 Програми 

У Библиотеци је током 2017. године одржано укупно 68 културно-образовних програма, чиме је 
план премашен за 36%. Програме је посетило укупно 11.098 особа, од чега је 5.196 особа посетило 
програме за одрасле, а 5.902 програме за децу и младе. Одржано је 32 програма за одрасле и 36 
програма за децу и младе. 

Културно-образовни програми 
Број 

програма 
Број 

посетилаца 

Програми за одрасле 32 5.196 

Програми за децу и младе 36 5.902 

Укупан број програма/посетилаца 68 11.098 
Табела 6: Број одржаних програма у 2017. год. 

Програми који су били редовни и који су привлачили највећу пажњу јесу тематске изложбе књига, 
углавном намењене одраслим читаоцима, али и дечјој публици. Сврха изложби била је да се 
избором одабране литературе обележи значајна годишњица која се везује за одређеног писца 
(годишњица рођења), али и да се обележе награде (Нинова, Нобелова, Виталова, Невен), те и да 
се читаоцима скрене пажња на могућност увођења „новог” штива у избор за читање. 

Посебно бисмо истакли следеће програме, односно програмске активности: 

 Посета предшколаца и ученика основне школе Библиотеци у циљу упознавања са значајем 
књиге и читања у процесу одрастања, као и са могућностима које Библиотека, као једна од 
установа културе, пружа како деци тако и одраслима; 

 Акција „Читам, па шта”, која је укључила велики број основношколаца са Општине Савски 
венац; 

 Промоције илустрованих књига и сликовница које се релизују у сарадњи са издавачким 
кућама. Наиме, ИК Креативни центар и Прополис Плус Библиотеци достављају своја 
илустрована издања намењена најмлађој публици, као и ПДФ-ове са илустрацијама, те се 
малишанима, при посети Библиотеци, читају сликовнице и истовремено, путем видео-
бима, пуштају илустрације. 

5.7.3.4 Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ 

Основни показатељи 2015. 2016. 2017. 

Број уписаних чланова 4.791 4.872 4.896 

Број корисника 38.971 32.015 35.812 

Број издатих јединица библ. грађе 48.714 56.745 65.689 

Обрт фонда  1,4 1,4 

Број одржаних програма 47 59 68 

Број посетилаца програма 3.121 7.085 5.196 

Табела 7 : Основни показатељи успешности рада, хронолошки преглед 
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Сходно табеларном приказу за период 2015-2017, може се закључити да је у 2017. години био 
највећи број уписаних корисника (4.896), највећи број издатих јединица књижног фонда (65.689), 
као и број одржаних програма (68). Обрт фонда (1,4) једнак је као и у претходној години, док је 
број корисника већи него претходне године, али мањи него у 2015. години.  

5.7.4 Фонд 

Активни фонд Библиотеке садржи 47.695 јединица библиотечке грађе, док се у депозиту 
(неактивни фонд) налази 44.890  јединица. Порекло неактивног фонда чине књиге из следећих 
објеката: 

 Библиотека „Исидора Секулић” (затворена 2011. године): 28.731 књига у депоу; 

 Библиотека „Војислав Илић” (затворена 2011. године): 9.818 књига у депоу; 

 Библиотека „Веселин Маслеша” (пресељена 2012. године у мањи простор): 9.176 књига у 
активном фонду и 6.341 књига у депоу. 

Фонд Библиотеке је обогаћен са 2.559 јединица библиотечке грађе, највише публикацијама из  
савремене стране и домаће књижевности, а затим из  књижевности за децу.  

5.7.5  Кадар 

У Библиотеци је запослено седморо људи: три библиотекара и четири књижничара.  Списак 
програма стручног усавршавања којима су присуствовали запослени, дат је у одељку 3.10 овог 
извештаја. 

5.7.6 Простор и опрема 

У Библиотеку „Бора Станковић“ пристигла су три нова рачунара, што представља велико 
олакшање, с обзиром на лоше стање компјутера на којима је до недавно било неопходно радити.  

5.7.7 Сарадња 

Библиотека је, захваљујући вишегодишњој сарадњи, реализовала колективне уписе чланова са 
више установа и организација: Републичким геодетским заводом, Железницама Србије, 
Основном школом „Исидора Секулић”, Предшколском установом Савски венац, Средњом 
струковном школом „Захарије Стефановић Орфелин”, Приватном гимназијом „Стефан Немања”,  
Основном школом „Његош”, Основном школом „Војвода Радомир Путник”. Поред тога, 
континуирана сарадња траје са свим државним школама на Општини Савски венац. 

5.7.8 Друштвена одговорност 

У протеклој години реализована је сарадња са Домом за децу без родитељског старања у 
Звечанској улици (чији су штићеници узраста основне школе уписани у библиотеку), као и са 
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Удружењем инвалида церебралне и дечје парализе, који су такође добили чланске карте 
Библиотеке „Исидора Секулић”.  
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5.8 Одељење библиотека „Лаза Костић“, Чукарица 

5.8.1 Организациона структура 

Одељењу библиотеке „Лаза Костић” припадају: 

 Централна библиотека „Лаза Костић”, Баново брдо  

 Огранак „Прометеј”, Баново брдо 

 Огранак „Ђура Јакшић”, Железник 

 Огранак „Душко Радовић”, Церак 

 Огранак у селу Рушањ 

5.8.2 Најзначајнији резултати у 2017. години 

Током 2017. године, Библиотека је остварила следеће најзначајније резултате: 

 У Библиотеку је уписано 8.516 чланова, чиме је план премашен за 0,2%; 

 У околностима од раније познатих тешкоћа и ограничења, са једанаест стручних радника 
остварени су континуитети у раду са читалаштвом (послови циркулације), као и  главни и 
реални шестомесечни и годишњи радни циљеви; 

 Ревизија књижног фонда чукаричких библиотека је завршена (30.03.2017.),  израђени су 
записници, извештаји, табеларни прегледи и одговарајуће расходне листе;  

 Пројекат „Вртићи без граница 3“ као и његова остварења, више у одељку 3.3.  

5.8.3  Основни показатељи успешности рада – чланови, коришћење услуга, програми 

5.8.3.1 Чланови  

У току 2017.  године, у Библиотеку је уписано укупно 8.516 чланова, што чини 100,02% остварења 
плана (план премашен за 0,2%). 

 Планирано Остварено 
% остварења 

плана 

Број уписаних чланова 8.500 8.516 100,02% 

Табела 1: Број уписаних чланова у 2017. год. 

Као што се из доње табеле може видети, највише чланова уписано је у централној библиотеци 
„Лаза Костић”, а потом у огранку „Ђура Јакшић”, Железник.  

Одељење библиотека „Лаза Костић” Остварено 

Централна библиотека „Лаза Костић” 5.249 

Огранак „Прометеј” 748 

Огранак „Ђура Јакшић” 1325 

Огранак „Душко Радовић” 830 

Огранак у селу Рушањ 364 

Укупно 8.516 

Табела 2: Број уписаних чланова у 2017 год., по објектима 
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Највише чланова у Библиотеку је уписано у октобру, најмање у јуну. 

 јан феб март апр мај јун јул авг сеп окт нов дец 

Број уписаних 
чланова 

777 324 268 400 441 214 312 225 341 3.883 827 504 

Табела 3: Број уписаних чланова у 2017 год., по месецима 

Посматрано према полу, у Библиотеку је уписано укупно 5.108 жена и 3.408 мушкараца, што 
показује да је већи број чланова женског пола. 

Посматрано према занимању/узрасту, највише је уписано ученика основне школе – 3.453, а за 
њима следе деца предшколског узраста – 2.117. Најмање је уписаних студената – 373.  

Занимање Број чланова 

Деца предшколског узраста 2.117 

Ученици основне школе 3.453 
Ученици средње школе 392 

Студенти 373 

Запослени 954 

Пензионери  
Пензионери са плаћеном чланарином 246 

818 
65+   572 

Остали 409 

Укупно 8.516 

Табела 4: Број уписаних чланова у 2017 год., према занимању/узрасту 

Од укупног броја чланова, њих 5.503 (64,62%)  у Библиотеку су се уписали први пут, док је 3.013 
(35,38%) чланова обновило чланство. 

Библиотека је реализовала колективне уписе  чланова са више установа и организација: ЈП Пошта 
Србије, РЈ „Београдски венац“, Црвени крст Чукарица, Геронтолошки центар Чукарица, 
Предшколска установа Чукарица и колективи чукаричких основних и средњих школа. 

5.8.3.2 Корисници и коришћење услуга 

Услуге Библиотеке у 2017. години користило је укупно 82.364 корисника, од чега фонд 66.339, 
интернет читаоницу 545, а референсне услуге 15.480 корисника. Фонд су највише користили 
пензионери, запослени, ученици основних школа и деца предшколског узраста, интернет услуге 
студенти, а референсне услуге запослени и ученици основних школа. 

На коришћење је издато укупно 151.621 јединица библиотечке грађе, што чини 17 јединица по 
уписаном члану. Табела испод показује да је издато 1,01% више јединица од планираног, тако да 
можемо констатовати да је план премашен. С обзиром да се у Библиотеци налази укупно 81.81310

 

 
јединица библиотечке грађе, остварен је обрт фонда од 1,85. Укупно је издато 151.359 јединица 
књижне и 262 јединица некњижне грађе. 

 

                                                           
10 Резултат ревизије књижног фонда (79.051) из званичних извештаја 29.03.2017. увећан за прираштај нових 
књига (2.762) за 2017. 
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 Планирано Остварено 
% остварења 

плана 

Број издатих јединица библ. грађе 150.000 151.621 1,01% 

Табела 5: Број издатих јединица библиотечке грађе у 2017. год. 

5.8.3.3 Програми 

У Библиотеци је током 2017. године одржано укупно 145 културно-образовних програма, чиме је 
план премашен за 1,92%. (планирано 80). Програме је посетило укупно 14.289 особа, од чега је 
6.589 особа посетило програме за одрасле, а 7.700 програме за децу и младе. Одржано је 53 
програма за одрасле и 92 програма за децу и младе. 

Културно-образовни програми 
Број 

програма 
Број 

посетилаца 

Програми за одрасле 53 6.589 

Програми за децу и младе 92 7.700 

Укупан број програма/посетилаца 145 14.289 

Табела 6: Број одржаних програма у 2017. год. 

Посебно бисмо истакли следеће програме, односно програмске активности: 

 Почетком године, у свим чукаричким библиотекама организована је изложба књига 
поводом  традиционалне НИН-ове награде; 

 Током године, постављене су планиране тематске тромесечне изложбе (поводом 
обележавања стогодишњице, организована је поставка изложбе „Топлички устанак“, „О 
Арчибалду Рајсу“, „Фрушкогорски манастири“ 1. и 2. део). Аутор изложби је Јелена Кесић, 
библиотекар; 

 Одржане су бесплатне радионице за средњошколце „Асертивно!“ – мала школа 
социјалних вештина (10.01. „Мислим, дакле постојим“; 12.01. „Моје вредности“; 17.01. 
„Бити исти, бити посебан“; 19.01 „Заједно сами“;. 24.01. „Шта желим, куда идем“, 
радионице је водила Верица Гутаљ Живковић, библиотекар-психолог); 

 У просторијама читаонице Библиотеке „Лаза Костић“ одржана је бесплатна радионица 
креативног читања и писања за осмаке и средњошколце под традиционалним називом 
„Чаролија читања“ (6-10.02.2017.); 

 Након вишемесечног рада (и окупљања у просторијама Библиотеке), млада 
редакција “Инфо Чука” је објавила часопис „Тинејџер“. Часопис је обављен уз помоћ 
Културног центра Чукарица и Градске општине Чукарица. Са жељом јавног подржавања 
развоја омладинског активизма и волонтеризма на територији градске општине Чукарица, 
одржана је промоција часописа (24. фебруар 2017.). О значају оваквог часописа за младе, 
говорила је и Верица Гутаљ Живковић, библиотекар психолог. Сваки наредни број 
часописа, Бибилотека ће уредно добијати на дар; 

 Обележен је Светски дан поезије (22. март, у школској библиотеци „Стефан Дечански“ 
Железник); 

 У библиотекама су организоване изложбе књига (нових наслова) поводом обележавања 
Светског дана књиге; 
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  „Култура и ја” -  У организацији Пријатеља деце Чукарице, од 28. јуна до 4. јула одржана је 
бесплатна радионица „Култура и ја“ намењена осмацима и срењошколцима.  Током пет 
дана, полазници радионице бавили су се различитим културним наслеђима и утицајима на 
идентитет појединца. Сам програм радионица подразумева разговоре, презентације, рад у 
групама и игре, као и посету културном догађају за који се учесници определе. 
У сарадњи са организацијом „Пријатељи деце Чукарице“, радионица се одржавала  у 
читаоничкој просторији Библиотеци „Лаза Костић“.  Радионица „Култура и ја“ је била прва 
од четири тематски различите радионице које је организација „Пријатељи деце Чукарице“ 
у сарадњи са библиотекарима Библиотеке „Лаза Костић“ одржала током летњег распуста. 
У јулу и августу основци и средњошколци учествовали су  на бесплатним радионицама 
„Лето у библиотеци“ – мале вештине одрастања за основце, „Чаролија читања“ – 
креативно читање и писање и „Сопствена креација, а не туђа креатура“ – свет личног 
развоја, аутентичности и самоодговорности. Програми  су се  реализовали  под  
покровитељством  Града  Београда – Секретаријата  за  спорт и  омладину,   општине  
Чукарица и у сарадњи са Библиотеком града Београда. 

Посебне активности и пројекти  

Жарковачка библиотека. Постоји интересовање представника чукаричке општинске власти 
(Душан Јањић, члан Општинског већа) да се у згради старе основне школе у Жаркову (зграда под 
заштитом државе као културно добро) усели библиотека са завичајном поставком (жарковачки 
локалитет) . У вези са тим, обављено је више информативних разговора (март-април 2017.) Након  
иницијалног писма из ГО Чукарице, у току је поступак обимних оперативних припрема 
(прикупљање документације, званична изјашњења).  

„Вртићи без граница”. У сарадњи са предшколском установом Чукарица, осмишљено је 
остварење пројекта под називом „Вртићи без граница 3 – подршка унапређењу система 
друштвене бриге о деци и предшколског васпитања и образовања у Србији”. Овај  пројекат 
партнерски реализују УНИЦЕФ и Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС у 
сарадњи са ЦИП (Центром за интерактивну педагогију). Пројекат има за циљ укључивање деце 
узраста од 3 до 5,5 година, укључујући и децу из друштвено осетљивих група, која нису 
обухваћена системом предшколског  васпитања и образовања, у кратке квалитетне инклузивне 
програме. Један од изабраних објеката за одржавање програма је и објекат Библиотеке. 
Планирано је 36 сусрета. Теме за рад су: Хајде да упознамо библиотеку;  Библиотека као ризница 
различитих садржаја; Библиотеке мога краја; Моја измишљена идеална библиотека; Причај ми 
причу.  
У почетној реализацији овог пројекта, део активности организован је и  испред библиотеке „Ђура 
Јакшић“ у Железнику. 
Постављене су основе за далекосежне позитивне ефекте овог пројекта, како за општину Чукарица, 
Библиотеку као установу која активно прати и учествује у бројним инклузивним и иновативним 
програмима, тако и за становнике Железника, а све за добробит деце и њихових породица. 

5.8.3.4 Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ 

Основни показатељи 2015. 2016. 2017. 

Број уписаних чланова 8.500 8.511 8.516 

Број корисника 85.984 67.792 82.364 

Број издатих јединица библ. грађе 170.201 137.402 151.621 
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Обрт фонда 1,9 2 1,85 

Број одржаних програма 118 132 145 
Број посетилаца програма 7.129 7.247 14.289 

Табела 7: Основни показатељи успешности рада, хронолошки преглед 

Бројке указују на последице деловања окружења технолошких зависности на потенцијалну 
читалачку популацију (пад броја корисника и броја издатих књига – за 2016. годину). За 2017., број 
посетилаца програма је у повратној узлазној линији, првенствено захваљујући додатним 
напорима библиотекара да програмски квалитетно и креативно делују  у области популарисања 
квалитета читања. 

5.8.4 Фонд 

Активни фонд Библиотеке садржи 81.813 јединица библиотечке грађе, док се у депозиту 
(неактивни фонд) налази 5.321 јединица. 

Фонд Библиотеке је обогаћен са 2.762 јединица библиотечке грађе, највише публикацијама из 
стране и домаће књижевности, а затим из књижевности за децу.  

Резултати ревизије (записници и извештаји обављене редовне ревизије, табеларни прикази и 
расходне листе Л1, Л2, Л3) окончани су крајем 2016. Расход по обављеној ревизији је 12.653 
библиотечких јединица.  Деловодни број одлуке чланова Управног одбора БГБ о расходу, уписан 
је у књиге инвентара у складу са евиденцијом у расходним листама. Исто важи и за електронски 
каталог (извршен је унос података у потпољу “r” (инвентарске напомене) за књиге које су 
расходоване по обављеној ревизији). 

5.8.5 Кадар 

У Одељењу библиотека „Лаза Костић“ ради једанаест стручних радника (пет библиотекара, један 
виши књижничар, пет књижничара). Поштујући важеће и обавезујуће законске одредбе, 
(равноправно укључивање особа са инвалидитетом на тржиште рада, а у складу са Законом о 
професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом), запослен је један 
стручни радник (књижничар). Током радне календарске године, стручна усавршавања су циљано 
бирана и похађања у смислу подстицања и развијања додатних стручних интересовања, нових 
вештина. Укупан број похађаних скупова је 13, укупан број запослених који су похађали стручне 
скупове/обуке је 7. Детаљан приказ ових активности дат је у Одељку 3.10 овог извештаја. 

5.8.6 Простор и опрема 

Испоручена су нова три кућишта, тастатуре и оптички мишеви, стављени су у функцију БИСИС 
циркулације (мај, 2017.). 

5.8.7 Сарадња 

Традиционална сарадња у области програмских активности Библиотеке као и обнова 
појединачних, групних, колективних уписа: Градска општина Чукарица, ЈП ПТТ „Београдски венац“ 
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Чукарица,  вртићи предшколске установе Чукарица, чукаричке основне школе у библиотечким 
окружењима, професорски колектив XIII београдске гимназије, Центар за културу Чукарица, 
организација „Пријатељи деце Чукарице“, Црвени  крст Чукарице. 

5.8.8 Друштвена одговорност 

„Вртићи без граница”. У сарадњи са предшколском установом Чукарица,  пројекат под називом 
„Вртићи без граница 3 – подршка унапређењу система друштвене бриге о деци и предшколског 
васпитања и образовања у Србији“, започет средином 2017. године, успешно је настављен  и у 
2017.   
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5.9 Одељење библиотека „Илија Гарашанин“, Гроцка  

5.9.1 Организациона структура    

Одељењу библиотеке „Илија Гарашанин” Гроцка припадају: 

 Централна библиотека „Илија Гарашанин”  
 Огранак „Дечје одељење”  
 Огранак „Калуђерица” 
 Огранак „Врчин“ 

5.9.2 Најзначајнији резултати у 2017. години 

Током 2017. године, Библиотека је остварила следеће најзначајније резултате: 

 У Библиотеку је уписано  7.790  чланова, чиме је план премашен за 4%; 

 Реновирана је Централна библиотека „Илија Гарашанин“ у Гроцкој. 

5.9.3 Основни показатељи успешности рада – чланови, коришћење услуга, програми 

5.9.3.1 Чланови  

У току 2017. године, у Библиотеку је уписано укупно 7.790  чланова, што чини 104% остварења 
плана (план премашен за 4%). 

 Планирано Остварено 
% остварења 

плана 

Број уписаних чланова 7.500 7.790 104% 

Табела 1: Број уписаних чланова у 2017. год. 

Као што се из доње табеле може видети, највише чланова уписано је у Калуђерици, а потом у 
Централној библиотеци.   

Одељење библиотека „Илија 
Гарашанин” Остварено 

Централна библиотека 1.871 

Огранак „Дечје одељење” 1.780 

Огранак „Врчин” 1.054 

Огранак „Калуђерица“ 3.085 

Укупно 7.790 

Табела 2: Број уписаних чланова у 2017 год., по објектима 

Највише чланова у Библиотеку је уписано у септембру и октобру, а најмање у јануару и фебруару. 

 јан феб март апр мај јун јул авг сеп окт нов дец 

Број уписаних 
чланова 

406 406 477 450 469 505 689 644 1.079 999 929 737 

Табела 3: Број уписаних чланова у 2017 год., по месецима 
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Посматрано према полу, у Библиотеку је уписано укупно 4.242 жена и 3.548 мушкараца, што нам 
показује да је већи број чланова женског пола. 

Посматрано према занимању/узрасту, највише је уписано деце предшколског узраста – 4.397, а за 
њима следе ученици основне школе – 1.141. Најмање је уписаних из категорије остали –72.  

Занимање Број чланова 

Деца предшколског узраста 4.397 
Ученици основне школе 1.141 

Ученици средње школе 528 

Студенти 347 

Запослени 885 

Пензионери  
Пензионери са плаћеном чланарином 390 

420 
65+   30 

Остали 72 
Укупно 7.790 

Табела 4: Број уписаних чланова у 2017 год., према занимању/узрасту 

Од укупног броја чланова, њих 4.065 (52.182%),  у Библиотеку су се уписали први пут, док је 3.725 
(47,818%) чланова обновило чланство. 

Библиотека је реализовала колективне уписе чланова са више установа и  организација:  

• са члановима  Самосталног синдиката, запосленим у органима Општине Гроцка 

• са предшколским и школским установама на подручју Општине Гроцка 

5.9.3.2 Корисници и коришћење услуга 

Услуге Библиотеке у 2017. години користило је укупно 74.338 корисника, од чега фонд 65.274, 
интернет читаоницу 2.247, а референсне услуге 6.817 корисника. Фонд су највише користили 
предшколци и запослени, интернет услуге ученици основне школе и пензионери, а референсне 
услуге ученици средње школе и студенти. 

На коришћење је издато укупно 113.494  јединица библиотечке грађе, што чини 14,56  јединица 
по уписаном члану. Табела испод показује да је издато 89,15% више јединица од планираног, тако 
да можемо констатовати да је план премашен. С обзиром да се у Библиотеци налази укупно 
69.386  јединица библиотечке грађе, остварен је обрт фонда од 1,63. Укупно је издато 113.494 
јединица књижне грађе. 

 Планирано Остварено 
% остварења 

плана 

Број издатих јединица библ. грађе 60.000 113.494 189,156% 
Табела 5: Број издатих јединица библиотечке грађе у 2017. год. 

5.9.3.3 Програми 

У Библиотеци је током 2017. године одржано укупно 155 културно-образовних програма, чиме је 
план премашен за 114%. Програме је посетило укупно 10.880 особа, од чега је 4.845 особа 
посетило програме за одрасле, а 6.035 програме за децу и младе. Одржано је 60 програма за 
одрасле и 95 програма за децу и младе. 
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Културно-образовни програми 
Број 

програма 
Број 

посетилаца 

Програми за одрасле 60 4.845 

Програми за децу и младе 95 6.035 

Укупан број програма/посетилаца 155 10.880 
Табела 6: Број одржаних програма у 2017. год. 

5.9.3.4 Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ 

Основни показатељи 2015. 2016. 2017. 
Број уписаних чланова 7.577 7.795 7.790 

Број корисника 54.686 66.517 74.338 

Број издатих јединица библ. грађе 105.269 114.798 113.494 

Обрт фонда 1,50 1,73 1,63 

Број одржаних програма 137 155 155 

Број посетилаца програма 8.226 10.450 10.880 

Табела 7 : Основни показатељи успешности рада, хронолошки преглед 

Хронолошки приказ показује да је број чланова уписаних у 2017. години мањи од уписаних 
чланова у 2016. години, а већи од уписаних чланова у 2015. години. 

Упркос недостатку средстава и све скромнијим могућностима за организовање културних 
програма, Библиотека не одустаје од своје улоге културног и информационог центра локалне 
заједнице.  

Настављена је сарадња са невладином организацијом "Млади за Калуђерицу", с тим што је 
активност проширена и на друга насеља Општине. 

Настављена је интензивна сарадња са установама  на територији Општине Гроцка – са свим 
предшколским установама, основним и средњим школама и осталим институцијама.  

Поред смањеног броја запослених и ванредних услова рада (због реновирања Централне 
библиотеке, само део фонда је био премештен на Дечје одељење и био доступан за циркулацију), 
у свим категоријама су остварени и премашени резултати планирани за 2017.годину. 

Највећи остварени успех у претходној години ипак је комплетно реновирање и опремање 
Централне библиотеке у Гроцкој. 

5.9.4  Фонд 

Активни фонд Библиотеке садржи  69.386  јединица библиотечке грађе.  

Фонд Библиотеке је обогаћен са 1.480  јединица библиотечке грађе, највише публикацијама из  
стране и домаће књижевности - 690, а затим из  књижевности за децу - 496.  

5.9.5 Кадар 

У складу са важећим Правилником о организацији и систематизацији пословa БГБ, Одељење 
„Илија Гарашанин“, Гроцка у 2017. години запошљава укупно 7 извршилаца, 2 запослена са 
високим образовањем и стручним звањем библиотекар и 5 запослених са средњим образовањем 
и стручним звањем књижничар. 
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Детаљан приказ стручног усавршавања запослених, дат је у Одељку 3.10 овог извештаја. 

5.9.6 Простор и опрема 

У августу 2016.године,  започела је реконструкција зграде Централне библиотеке у Гроцкој. 
Објекат је затворен, али је фонд доступан корисницима у просторијама Дечје библиотеке, такође у 
Гроцкој. 

У преко 170m2 налази се око 19.500 књига и засебна читаоница-учионица погодна за организацију 
и одржавање различитих едукативних и културних догађаја. У холу, величине 30m2, смештене су 
полице и пратећа опрема за поставку експоната Александра Костића.  

Захваљујући свом изгледу и оном што може да понуди, овај простор у наредном периоду 
представљаће средиште различитих библиотечких активности у Гроцкој. Житељи Гроцке и 
околних насеља добијају нови културни простор који ће им учинити доступнијим књигу, културне 
програме и све остале услуге које Библиотека пружа. 

5.9.7 Сарадња 

Сарадња са невладином организацијом „Млади за Калуђерицу“, са предшколским установама и 
основним школама на подручју Општине Гроцка. 
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5.10 Одељење библиотека „Деспот Стефан Лазаревић“, Младеновац  

5.10.1   Организациона структура 

Одељењу библиотеке „Деспот  Стефан Лазаревић” припада: 

 Централна библиотека „Деспот  Стефан Лазаревић”   

5.10.2   Најзначајнији резултати у 2017. години 

Током 2017. године, Библиотека је остварила следеће најзначајније резултате: 

 У Библиотеку је уписано 5.436 чланова, чиме је остварено 84% од планираног; 

 У Библиотеку је уписано  9,30%  укупног становника општине Младеновац; 

 Одржан је велики број  разноврсних програма  за децу и одрасле, укупно 170 што је 242%  
у односу на план; 

• Стручни радници присуствовали су  семинарима и предавањима који доприносе 
унапређењу  библиотечке делатности. 

5.10.3   Основни показатељи успешности рада – чланови, коришћење услуга, програми 

5.10.3.1 Чланови  

У току 2017. године, у Библиотеку је уписано укупно 5.436 чланова, што чини 84% остварења 
плана. Ово нам показује да план није oстварен за 16%.  

 Планирано Остварено 
% остварења 

плана 

Број уписаних чланова 6.500 5.436 84% 

Табела 1: Број уписаних чланова у 2017. год. 

Одељење библиотека „Деспот 
Стефан Лазаревић” 

Планирано Остварено 

Централна библиотека 5.000 5.436 

Привремени пулт - није   реализовано          1.500 0 

   

   

Укупно 6.500 5.436 

Табела 2: Број уписаних чланова у 2017 год., по објектима 

Највише чланова у Библиотеку је уписано у месецу новембру и октобру, а најмање у  августу   и 
јуну. 

 јан феб март апр мај јун јул авг сеп окт нов дец 

Број уписаних 
чланова 

262 367 445 334 247 186 188 153 791 796 972 695 

Табела 3: Број уписаних чланова у 2017 год., по месецима 
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Посматрано према полу, у Библиотеку је уписано укупно 2.475 жена и 2.961 мушкарац, што нам 
показује да је већи број чланова мушког пола. 

Посматрано према занимању/узрасту, највише је уписано ученика основних школа – 1.641, за 
њима следе запослени – 1.225. Најмање је уписаних ученика средње школе – 166.  

Занимање Број чланова 

Деца предшколског узраста 1.114 

Ученици основне школе 1.641 
Ученици средње школе 166 

Студенти 430 

Запослени 1.225 

Пензионери  
Пензионери са плаћеном чланарином 20 

382 
65+   362 

Остали 478 

Укупно 5.436 

Табела 4: Број уписаних чланова у 2017 год., према занимању/узрасту 

Од укупног броја чланова, њих 1.002 (18,4%)  у Библиотеку су се уписали први пут, док је 4.434 
(81,6%) чланова обновило чланство. 

5.10.3.2 Корисници и коришћење услуга 

Услуге Библиотеке у 2017. години користило је укупно 29.729 корисника, од чега фонд 25.562,  а 
референсне услуге 4.167 корисника (интернет читаоница није у функцији). Фонд су највише 
користили ученици основних школа, запослени и предшколци, а референсне услуге ученици 
основних школа и студенти. 

На коришћење је издато укупно 79.992 јединица библиотечке грађе, што чини 15 јединица по 
уписаном члану. Табела испод показује да је издато 6% више јединица од планираног, тако да 
можемо констатовати да је план премашен. С обзиром да се у Библиотеци налази укупно 70.127 
јединица библиотечке грађе, остварен је обрт фонда од 1,14. Укупно је издато 78.240 јединица 
књижне и 1.752 јединице некњижне грађе. 

 Планирано Остварено 
% остварења 

плана 

Број издатих јединица библ. грађе 75.000 79.992 106% 
Табела 5: Број издатих јединица библиотечке грађе у 2017. год. 

5.10.3.3  Програми 

У Библиотеци је током 2017. године одржано укупно 170 културно-образовних програма, чиме је 
план премашен за 242%. Програме је посетило укупно 6.014 особа, од чега је 1.989 особа посетило 
програме за одрасле, а 4.025 програме за децу и младе. Одржано је 22 програма за одрасле и 148 
програма за децу и младе. 

Културно-образовни програми 
Број 

програма 
Број 

посетилаца 

Програми за одрасле 22 1.989 

Програми за децу и младе 148 4.025 
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Укупан број програма/посетилаца 170 6.014 

Табела 6: Број одржаних програма у 2017. год. 

Највише је било програма за децу и младе, а најпосећенији су били програми посвећени 
обележавању  годишњица и промоције завичајних писаца. 

Посебно бисмо истакли следеће програме, односно програмске активности: 

 Књижевни сусрет с  истакнутим писцем Зораном Живковићем; 

 Манифестација  „Играле се делије“  у  част  Милорада Петровића Сељанчице, одржана је у 
организацији  ГО  Младеновац , удружења „Играле се делије“ и  Библиотеке. Библиотека 
је организовала културни део програма где су, поред Позоришта младих, учествовали и 
ансамбл „Петар Бинички“ и Бора Дугић, солиста на фрули;  

 У оквиру „Дана европске баштине - културно наслеђе и природа“ организовано је 
предавање „Природна богатства Космаја“, које је одржала проф. Вера Самаиловић за 
ученике  Гимназије и основне школе; 

 Радионица „Хајде да читамо заједно“ с предшколцима и ученицима првих разреда 
основних школа; 

 Радионица „Понедељком у 10“, хуманитарног карактера, са младим корисницима из 
Дневног боравка деце ометене у развоју. 

Посебне активности и пројекти  

У току јуна месеца започет је рад на пројекту „Нови клинци за старе домове културе“ у  
реализацији Одељења библиотеке у  Младеновцу, ОШ у Ковачевцу, Влашкој и  Великој Иванчи  и  
невладине организације „Удружење младих за интелектуалне услуге Младеновац – УМЗИУМ“, а 
под покровитељством Градског секретаријата за културу.  

5.10.3.4 Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ 

Основни показатељи 2015. 2016. 2017. 

Број уписаних чланова 5.520 5.538 5.436 

Број корисника 29.234 25.579 29.729 

Број издатих јединица библ. грађе 73.031 75.048 79.992 
Обрт фонда 0,84 1,10 1,14 

Број одржаних програма 94 94 170 

Број посетилаца програма 3.054 3.203 6.014 

Табела 7: Основни показатељи успешности рада, хронолошки преглед 

Хронолошки приказ показује да је број чланова уписаних у 2017. години мањи од уписаних 
чланова у 2016. години, мањи и од уписаних чланова у 2015. години. Број корисника у 2017. 
години је већи у односу на  број корисника у 2016. години, а већи је и од броја корисника у  2015. 
години. Број издатих јединица библиотечке грађе у 2017. години већи је у односу на број издатих 
јединица у 2016. и 2015. години. Обрт фонда у 2017. години већи је од обрта фонда у 2016. 
години, а нарочито од обрта фонда у 2015. години. Број одржаних програма у 2017. години је већи 
од  броја одржаних програма у 2016. и 2015. години. Број посетилаца програма  у 2017. години 
скоро је дупло већи од броја посетилаца програма у 2016. као и у 2015. години.  
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Приметан је напредак у раду код броја корисника,  броја издатих јединица библиотечке грађе, 
обрта фонда, док  је број одржаних програма знатно већи, као и број посетилаца програма. 
Јједино је број уписаних чланова незнатно опао. Да би се повећао број уписаних чланова, 
неопходно је да Библиотека поред централног одељења има бар још један огранак или 
привремени пулт. 

5.10.4   Фонд 

Активни фонд Библиотеке садржи 70.127 јединица библиотечке грађе, док се у депозиту 
(неактивни фонд) налази 4.000  јединица. 

Фонд Библиотеке је обогаћен са 2.592 јединице библиотечке грађе, највише публикацијама из 
стране и домаће књижевности, а затим из књижевности за децу.  

Кроз књиге инвентара расходовано је  9.697 јединица библиотечке грађе, а  кроз базу БИСИС  
4.112 јединица, на основу одлуке УО БГБ-а  од 09.11.2016. године, након завршене ревизије.  

5.10.5    Кадар 

У Библиотеци раде 3 стручна радника:  2  библиотекара (ВСС) и  1 виши књижничар(ВШС). 

Јасмина Чабрило, библиотекар, од 1. новембра не ради у Библиотеци (мировање радног односа). 

Од 22. Новембра, Никола Филиповић ради у Библиотеци као библиотекар на одређено време до 
повратка привремено одсутне Јасмине Чабрило. 

Детаљан приказ стручног усавршавања запослених, дат је у Одељку 3.10 овог извештаја. 

5.10.6    Простор и опрема  

Библиотека је од опреме добила 3 рачунара  и 2 канцеларијске столице.  

5.10.7   Сарадња 

У реализацији појединих културних програма, Библиотека сарађује са Центром за културу  
Младеновац, Музејом Младеновац, основним школама и предшколским установама. 

5.10.8   Друштвена одговорност 

У библиотеци се већ дуги низ година одржава акција добровољног давања крви у сарадњи са 
Црвеним крстом - одељење Младеновац. Са корисницима из Дневног боравка за децу ометену у 
развоју, једном недељно у Библиотеци се одржавају радионице „Понедељком у 10“ у  
Библиотеци.  
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5.11 Одељење библиотека „Миодраг Булатовић“, Раковица  

5.11.1   Организациона структура 

Одељењу библиотеке „Миодраг Булатовић” припадају: 

 Централна библиотека „Миодраг Булатовић”, Миљаковац I  

 Огранак „Исидора Секулић”, Ресник 

 Огранак „Милош Црњански”, Стара Раковица11

5.11.2   Најзначајнији резултати у 2017. години 

 

Током 2017. године, Библиотека је остварила следеће најзначајније резултате: 

 У Библиотеку је уписано 6.543 чланова, чиме је план премашен за 1%; 

 Поред тешких радних услова, због дотрајале и пропале инфраструктуре библиотечких 
просторија, остварен је свакодневни радни континуитет у раду са читалаштвом; 

 Остварене су планиране програмске активности од којих нарочито издвајамо креације 
тематских изложби чији је аутор Татјана Тошић, књижничар у огранку „Милош Црњански“, 
Стара Раковица. Изложбе су гостовале на Фестивалу хумора за децу у Лазаревцу. 

5.11.3   Основни показатељи успешности рада – чланови, коришћење услуга, програми 

5.11.3.1 Чланови  

У току 2017. године, у Библиотеку је уписано укупно 6.543 чланова, што чини 101% остварења 
плана (план премашен за 1%).  

 Планирано Остварено 
% остварења 

плана 

Број уписаних чланова 6.500 6.543 101% 

Табела 1: Број уписаних чланова у 2017. год. 

Као што се из доње табеле може видети, највише чланова уписано је у централној библиотеци 
„Миодраг Булатовић“, а потом у огранку „Милош Црњански“.  

Одељење библиотека „Миодраг 
Булатовић” 

Остварено 

Централна библиотека 4.904 

Огранак „Исидора Секулић” 811 

Огранак „Милош Црњански” 828 

Укупно 6.543 

Табела 2: Број уписаних чланова у 2017 год., по објектима 

                                                           
11 Од 13. новембра 2017. одлуком чланова Управног одбора БГБ (4817/01.11.2017.) огранак „Милош 
Црњански“ је привремено затворен (Извештај о раду за 2017., одељак 6).  
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Највише чланова у Библиотеку је уписано у завршници године, тј. новембру, октобру и децембру, 
а најмање чланова уписано је у јулу и јуну. 

 јан феб март апр мај јун јул авг сеп окт нов дец 

Број уписаних 
чланова 

352 392 308 191 245 192 190 252 661 825 2.123 812 

Табела 3: Број уписаних чланова у 2017 год., по месецима 

Посматрано према полу, у Библиотеку је уписано укупно 3.752 жене и 2.791 мушкарац, што  
показује да је већи број чланова женског пола. 

Посматрано према занимању/узрасту, највише је уписано  деце предшколског узраста – 1.969, за 
њима следе пензионери – 1.520. Најмање је уписаних ученика средње школе – 202.  

Занимање Број чланова 

Деца предшколског узраста 1.969 

Ученици основне школе 1.220 

Ученици средње школе 202 
Студенти 239 

Запослени 850 

Пензионери  
Пензионери са плаћеном чланарином 301 

1.520 
65+   1.219 

Остали 543 

Укупно 6.543 

Табела 4: Број уписаних чланова у 2017 год., према занимању/узрасту 

Од укупног броја чланова, њих 2.252 (34%)  у Библиотеку су се уписали први пут, док је 3.752 (66%) 
чланова обновило чланство. 

Библиотека је реализовала колективне уписе чланова (плаћена чланарина) са ЈП ПТТ Србија, 
радном јединицом „Београдски венац“ (Раковица); колективне уписе чланова са организацијом 
пензионера и више установа по бесплатном основу чланарине: Црвени крст Раковица 
(добровољни даваоци крви), вртићи у окружењу (деца прешколског узраста), основне школе 
(ученици првих разреда).  

5.11.3.2 Корисници и коришћење услуга 

Услуге Библиотеке у 2017. години користило је укупно 36.925 корисника, од чега фонд 28.192,  а 
референсне услуге 8.733 корисника (Библиотека не поседује интернет читаоницу). Фонд су 
највише користили пензионери, запослени и ученици основних школа, а референсне услуге 
пензионери, запослени и ученици основних школа. 

На коришћење је издато укупно 75.377 јединица библиотечке грађе, што чини 12 јединица по 
уписаном члану. Табела испод показује да је издато мање јединица од планираног, тако да 
можемо констатовати да план није премашен. С обзиром да се у Библиотеци налази укупно 
50.97412

                                                           
12 Резултат ревизије књижног фонда (48.727) из званичних извештаја 21.06.2016. увећан за прираштај нових 
књига (2.247) за 2017. 

 јединица библиотечке грађе, остварен је обрт фонда од 1,5. Укупно је издато 75.240 
јединица књижне и 137 јединица некњижне грађе. 
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 Планирано Остварено 
% остварења 

плана 

Број издатих јединица библ. грађе 121.000 75.240 62% 

Табела 5: Број издатих јединица библиотечке грађе у 2017. год. 

5.11.3.3 Програми 

У Библиотеци је током 2017. године одржано укупно 67 културно-образовних програма, чиме је 
план премашен за 26,8%. Програме је посетило укупно 6.275 особа, од чега је 2.890 особа 
посетило програме за одрасле, а 3.385 програма за децу и младе. Одржано је 25 програма за 
одрасле и 42 програма за децу и младе. 

Културно-образовни програми 
Број 

програма 
Број 

посетилаца 

Програми за одрасле 25 2.890 

Програми за децу и младе 42 3.385 

Укупан број програма/посетилаца 67 6.275 
Табела 6: Број одржаних програма у 2017. год. 

5.11.3.4 Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ 

Основни показатељи 2015. 2016. 2017. 

Број уписаних чланова 6.500 6.505 6.543 

Број корисника 43.032 40.479 36925 

Број издатих јединица библ. грађе 90.933 84.573 75.240 
Обрт фонда 1,59 1,8 1,5 

Број одржаних програма 95 69 67 

Број посетилаца програма 6.362 4.793  6.275 

Табела 7: Основни показатељи успешности рада, хронолошки преглед 

Број чланова уписаних у 2017. години већи је од уписаних чланова у 2016. и 2015. години.  

5.11.4   Фонд 

Активни фонд Библиотеке садржи 50.974 јединица библиотечке грађе, док се у депозиту 
(неактивни фонд)13

                                                           
13 Депозит, тј. неактивни фонд  износи  26.477 библиотечких јединица (овај број се односи на збир 
библиотечких јединица два  затворена огранка који су затворени за рад са читалаштвом због дугогодишњих 
хаваријских ситуација инфраструктуре библиотечке просторије). Фондови су у стању мировања, налазе се у 
огранцима „Иво Андрић“ Петлово брдо, (12.792), затворен новембра 2011. и „Мирослав Антић“ Видиковац 
(13.685), привремено затворен маја 2014. 

 

 налази 26.477 јединица.  

Фонд Библиотеке је обогаћен са 2.247 јединица библиотечке грађе, највише публикацијама из 
стране и домаће књижевности, а затим из књижевности за децу.  
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5.11.5   Кадар 

Одељење библиотека „Миодраг Булатовић“ има шест стручних радника (три библиотекара, три 
књижничара). Током радне календарске године, стручна усавршавања су циљано бирана и 
похађана у смислу подстицања и развијања додатних стручних интересовања, нових вештина. 
Укупан број похађаних скупова је 3,  укупан број запослених који су похађали стручни скуп  је 4. 
Детаљан приказ стручног усавршавања запослених, дат је у Оддељку 3.10 овог извештаја. 

5.11.6   Простор и опрема 

У марту су постављене заштитне решетке на прозорима депозитног одељења огранка „Милош 
Црњански“ Стара Раковица. Испоручена су нова три кућишта, тастатуре и оптички мишеви, 
стављени су у функцију БИСИС циркулације (мај, 2017.). Обављен је редовни сервис три клима 
уређаја (централна библиотека „Миодраг Булатовић“ и два огранка – „Исидора Секулић“ Ресник, 
„Милош Црњански“ Стара Раковица). 

 Од 13. новембра 2017. одлуком чланова Управног одбора БГБ (4817/01.11.2017.) огранак „Милош 
Црњански“ је привремено затворен.   

5.11.7   Сарадња 

Током године, Библиотека је сарађивала на  програмским активностима као и у вези са обновом 
појединачних, групних, колективних уписа, са установама и организацијама на територији локалне 
заједнице: Градском општином Раковица, ЈП ПТТ „Београдски венац“ (Раковица), вртићима 
предшколске установе „Раковица“, раковичким основним школама, професорским колективом XV 
београдске гимназије, Центром за културу Раковица, организацијом „Пријатељи деце Раковице“, 
клубовима пензионера, старешинама и члановима два извиђачка одреда као и са Црвеним 
крстом Раковице. 
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5.12 Одељење библиотека „Јован Дучић“, Барајево  

5.12.1   Организациона структура 

Одељењу библиотеке „Јован Дучић” припадају: 

 Централна библиотека „Јован Дучић”, Барајево   

 Огранак „Бранко Ћопић”, Вранић 

5.12.2   Најзначајнији резултати у 2017. години 

Током 2017. године, Библиотека је остварила следеће најзначајније резултате: 

 У Библиотеку је уписано 3.512 чланова, чиме је план премашен за 0,34%; 

 Од 1. јануара 2017. године, огранак у Вранићу носи име „Бранко Ћопић“; 

 Остварене су планиране  програмске активности, од којих нарочито издвајамо дешавања у 
просторијама огранка „Бранко Ћопић“ у Вранићу као и остварење вишемесечног пројекта 
„Пружам ти руку“; 

 Трећа година развоја огранка „Бранко Ћопић“ одвија се у складу са осмишљеним 
петогодишњим развојем - корак по корак (април 2015 – април 2020); 

5.12.3   Основни показатељи успешности рада – чланови, коришћење услуга, програми 

5.12.3.1 Чланови  

У току 2017. године, у Библиотеку је уписано укупно 3.512 чланова, што чини 100,34% остварења 
плана (план премашен за 0,34%). 

 Планирано Остварено 
% остварења 

плана 

Број уписаних чланова 3.500 3.512 0,34% 

Табела 1: Број уписаних чланова у 2017. год. 

Као што се из доње табеле може видети, највише чланова уписано је у централној  библиотеци 
„Јован Дучић“,  а потом у вранићком огранку „Бранко Ћопић“.  

Одељење библиотека „Јован Дучић“ Остварено 

Централна библиотека „Јован Дучић” 2.893 

Огранак „Бранко Ћопић” 619 

Укупно 3.512 

Табела 2: Број уписаних чланова у 2017 год., по објектима 

Највише чланова у Библиотеку је уписано у октобру, месецу, а најмање  у јулу. 
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 јан феб март апр мај јун јул авг сеп окт нов дец 

Број уписаних 
чланова 

58 260 150 183 345 183 44 149 112 1.345 392 291 

Табела 3: Број уписаних чланова у 2017 год., по месецима 

Посматрано према полу, у Библиотеку је уписано укупно 1.928 жена и 1.584 мушкарца, што нам 
показује да је већи број чланова женског пола. 

Посматрано према занимању/узрасту, највише је уписано ученика основних школа – 1.218, а за 
њима следе деца предшколског узраста – 1.003. Најмање је уписаних студената– 43.  

Занимање Број чланова 

Деца предшколског узраста 1.003 

Ученици основне школе 1.218 

Ученици средње школе 70 

Студенти 43 
Запослени 483 

Пензионери  
Пензионери са плаћеном чланарином 31 

346 
65+   315 

Остали 349 

Укупно 3.512 

Табела 4: Број уписаних чланова у 2017 год., према занимању/узрасту 

Од укупног броја чланова, њих 1.841 (52%)  у Библиотеку су се уписали први пут, док је 1.671 (48%) 
чланова обновило чланство. 

Библиотека је реализовала колективне уписе чланова са више установа и организација: са 
Градском општином Барајево (плаћена чланарина за 84 члана);  са организацијом пензионера и 
више установа по бесплатном основу чланарине: Црвени крст Барајево (добровољни даваоци 
крви), вртићи (деца прешколског узраста) и основне шпколе (први разред). 

5.12.3.2 Корисници и коришћење услуга 

Услуге Библиотеке у 2017. години користило је укупно 18.080 корисника, од чега фонд 14.062, а 
референсне услуге 4.018 корисника (Библиотека нема интернет читаоницу). Фонд су највише 
користили запослени, ученици основних школа и деца предшколског узраста, а референсне услуге 
највише су користили ученици основних школа. 

На коришћење је издато укупно 34.840 јединица библиотечке грађе, што чини 10 јединица по 
уписаном члану. Табела испод показује да је издато 35% мање јединица од планираног, тако да 
можемо констатовати да план није премашен. С обзиром да се у Библиотеци налази укупно 
44.461 јединица библиотечке грађе, остварен је обрт фонда од 0,8. Укупно је издато 34.768 
јединица књижне и 72 јединице некњижне грађе. 

 Планирано Остварено 
% остварења 

плана 

Број издатих јединица библ. грађе 54.000 34.840 65% 

Табела 5: Број издатих јединица библиотечке грађе у 2017. год. 
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5.12.3.3 Програми 

У Библиотеци је током 2017. године одржано укупно 95 културно-образовних програма, чиме је 
план премашен за 52%.  Програме је посетило укупно 6.284 особа, од чега је 2.008 особа посетило 
програме за одрасле, а 4.276 програме за децу и младе. Одржано је 19 програма за одрасле и 76 
програма за децу и младе  (највише су заступљене изложбе нових наслова књига, као и ликовних 
тематских радова деце предшколског узраста). 

Културно-образовни програми 
Број 

програма 
Број 

посетилаца 

Програми за одрасле 19 2.008 

Програми за децу и младе 76 4.276 
Укупан број програма/посетилаца 95 6.284 

Табела 6: Број одржаних програма у 2017. год. 

Посебне активности и пројекти  

Треба истаћи вишемесечну програмску активност под називом „Пружам ти руку“. Деца – 
штићеници Центра за смештај и дневни боравак деце и омладине ометену у развоју (Шиљаковац), 
поред редовних тромесечних садржајних сусрета са библиотекаром, светом и доживљајима 
читања, разговора о књигама, учествовала су и у практичном раду радионице на тему народне 
традиције. „Пружам ти руку“ је заједнички пројекат фолклорног друштва „Вранић“ и Библиотеке, а 
финансиран од стране Градске општине Барајево.  

5.12.3.4 Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ 

Основни показатељи 2015. 2016. 2017. 
Број уписаних чланова 3.500 3.528 3.512 

Број корисника 24.825 14.357 18.080 

Број издатих јединица библ. грађе 40.739 27.107 34.840 

Обрт фонда 1 0,63 1,27 

Број одржаних програма 79 68 96 

Број посетилаца програма 4.634 2.598 6.284 
Табела 7: Основни показатељи успешности рада, хронолошки преглед 

Број уписаних чланова у 2017. години је приближан броју уписаних чланова из претходне две 
године. Приметан је већи број програма, првенствено због учешћа Библиотеке у посебном, 
вишемесечном инклузивном пројекту „Пружам ти руку“. 

5.12.4   Фонд 

Активни фонд Библиотеке садржи 44.46114

                                                           
14 Резултат ревизије књижног фонда (42.932) из званичних извештаја од 05.01.2017. увећан је за прираштај 
нових књига (1.529) за 2017. 

 

 јединица библиотечке грађе, док се у депозиту 
(неактивни фонд) налази 1.898 јединица. 
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Фонд Библиотеке је обогаћен са 1.529 јединица библиотечке грађе, највише публикацијама из 
стране и домаће књижевности, а затим из књижевности за децу.  

Резултати ревизије  (записници и извештаји обављене редовне ревизије, табеларни прикази и 
расходне листе Л1, Л2, Л3) окончани су крајем 2016. Расход по обављеној ревизији је 5.723 
библиотечких јединица. Деловодни број одлуке чланова Управног одбора БГБ о расходу, уписан је  
у књиге инвентара у складу са евиденцијом у расходним листама. Исто је и за електронски 
каталог,  унос података у потпољу “r” (инвентарске напомене) за књиге које су расходоване по 
обављеној ревизији (завршено крајем 2017.). 

5.12.5   Кадар 

Одељење библиотека „Јован Дучић“ има четири стручна радника. Три су у сталном радном 
односу, четврти је ангажован преко Уговора о обављању повремено-привремених послова. 
Стручна усавршавања су циљано бирана и руковођена интересовањем чланова колектива. Три 
стручна радника похађала су укупно шест стручних скупова. Детаљан приказ ових активности, дат 
је у Одељку 3.10 овог извештаја. 

5.12.6   Простор и опрема 

Извршене су поправке (март.2017.) у огранку „Бранко Ћопић“ у Вранићу (поправка дотрајалих 
инсталација комплетног неонског осветљења, замена три прекидача за светло, поправка, тј. 
замена три грејача ТА пећи од 3,5 KW). Радове је извео Душан Николић, електричар БГБ. 
Средином маја, испоручена су нова кућишта, тастатура, оптички мишеви.  У централној 
општинској библиотеци „Јован Дучић“, циркулација се обавља на новој „Убунту“ платформи. 

5.12.7   Сарадња 

Као и прошле године, тако је и током 2017. године, настављена сарадња кроз програмске 
активности Библиотеке као и кроз обнову појединачних, групних, колективних уписа са 
установама и организацијама на територији локалне заједнице: Градска општина Барајево, вртићи 
предшколске установе „Полетарац“, основна школа „Кнез Сима Марковић“ Барајево, „Павле 
Поповић“ Вранић, Средња школа Барајево, Центар за културу Барајево и Центар за културу у 
Вранићу. 

5.12.8   Друштвена одговорност 

У 2017. години, најпрактичнији допринос у овој области остварила је колегиница Виолета 
Младеновић, књижничар у огранку „Бранко Ћопић“ у Вранићу. Четири пута годишње, деца – 
штићеници Центра за смештај и дневни боравак деце и омладине ометену у развоју (Шиљаковац), 
имају садржајне сусрете са библиотекаром, светом и доживљајима читања, разговора о књигама. 

 И ове године,  обновљен је упис хуманитарног карактера: добровољних давалаца крви, чланова 
пензионерског клуба, дневног центра за старе, локалних организација (пољопривредна, ловачка, 
занатска, спортска и рекреативна  удружења). 
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5.13 Одељење библиотека „Милован Видаковић“, Сопот 

5.13.1   Организациона структура 

Одељењу библиотеке „Милован Видаковић” припадају: 

 Централна библиотека „Милован Видаковић“, Сопот;   

 Огранак „Љубивоје Гајић”, Мали Пожаревац; 

 Огранак  у Раљи; 

 Огранак „Брана Аксентијевић”, Рогача. 

5.13.2   Најзначајнији резултати у 2017. години 

Током 2017. године, Библиотека је остварила следеће најзначајније резултате: 

 У Библиотеку је уписано 4.510 чланова, чиме је план премашен за 0,20%; 

 У Библиотеку  је  уписано  22%  укупног становништва општине Сопот; 

 Реализовано је 90 културних  програма што је 180%  у  односу на план; 

 Стручни радници присуствовали су  семинарима који доприносе унапређењу 

       библиотечке делатности; 

 Одржани су  22.  Дани Милована Видаковића. 

5.13.3   Основни показатељи успешности рада – чланови, коришћење услуга, програми 

5.13.3.1 Чланови  

У току 2017. Године, у Библиотеку је уписано укупно 4.510 чланова, што чини 100,20% остварења 
плана (план премашен за 0,20%).  

 Планирано Остварено 
% остварења 

плана 

Број уписаних чланова 4.500 4.510 100% 

Табела 1: Број уписаних чланова у 2017. год. 

Као што се из доње табеле може видети, највише чланова уписано је у Централној библиотеци, а 
потом у огранку у Раљи.   

Одељење библиотека „Милован 
Видаковић” 

Планирано Остварено 

Централна библиотека 2.500 2.354 

Огранак у Раљи 900 904 

Огранак „Љубивоје Гајић” 650 775 
Огранак „Брана Аксентијевић“ 450 477 

Укупно 4.500 4.510 

Табела 2: Број уписаних чланова у 2017 год., по објектима 

Највише чланова у Библиотеку је уписано у  месецу октобру и новембру, а најмање јануару и јулу. 
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 јан феб март апр мај јун јул авг сеп окт нов дец 

Број уписаних 
чланова 

210 257 258 419 376 382 201 324 420 759 488 416 

Табела 3: Број уписаних чланова у 2017 год., по месецима 

Посматрано према полу, у Библиотеку је уписано укупно 2.137 жена и 2.373 мушкарца, што нам 
показује да је већи број чланова мушког пола. 

Посматрано према занимању/узрасту, највише је уписано деце предшолског узраста  – 1.311, а за 
њима следе остали – 1.145. Најмање је уписаних пензионера – 100.  

Занимање Број чланова 

Деца предшколског узраста 1.311 

Ученици основне школе 560 

Ученици средње школе 223 
Студенти 111 

Запослени 1.060 

Пензионери  
Пензионери са плаћеном чланарином 11 

100 
65+   89 

Остали 1.145 

Укупно 4.510 

Табела 4: Број уписаних чланова у 2017 год., према занимању/узрасту 

Од укупног броја чланова, 756  (16,7%)  у Библиотеку су се уписали први пут, док је 3754 (83,2%) 
чланова обновило чланство. 

Библиотека је реализовала колективне уписе чланова са више установа и организација: ЈКП Сопот, 
ЈКП „Пијаце“ Сопот  и ГО Сопот. 

5.13.3.2 Корисници и коришћење услуга 

Услуге Библиотеке у 2017. години користило је укупно 21.236 корисника, од чега фонд 19.451, а 
референсне услуге 1.785 корисника (Библиотека нема интернет читаоницу). Фонд су највише 
користили запослени, остали и предшколци, а референсне услуге остали и ученици основних 
школа. 

На коришћење је издато укупно 50.421 јединица библиотечке грађе, што чини 11 јединица по 
уписаном члану. Табела испод показује да је издато 9% мање јединица од планираног, тако да 
можемо констатовати да план није премашен. С обзиром да се у Библиотеци налази укупно 
54.026 јединица библиотечке грађе, остварен је обрт фонда од 0,93. Укупно је издато 48.822 
јединице књижне и 1.599 јединица некњижне грађе. 

 Планирано Остварено 
% остварења 

плана 

Број издатих јединица библ. грађе 55.000 50.421 91% 

Табела 5: Број издатих јединица библиотечке грађе у 2017. год. 
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5.13.3.3 Програми 

У Библиотеци је током 2017. године одржано укупно 90 културно-образовних програма, чиме је 
план премашен за 180%. Програме је посетило укупно 3.173 особе, од чега је 1.685 особа посетило 
програме за одрасле, а 1.488 програме за децу и младе. Одржано је 5 програма за одрасле и 85 
програма за децу и младе. 

Културно-образовни програми 
Број 

програма 
Број 

посетилаца 

Програми за одрасле 5 1.685 

Програми за децу и младе 85 1.488 

Укупан број програма/посетилаца 90 3.173 

Табела 6: Број одржаних програма у 2017. год. 

Од програма, највише је било радионица за децу и младе, а најпосећенији програм је била 
манифестација „Дани Милована Видаковића“. 

Посебно бисмо истакли следеће програме, односно програмске активности: 

 Дани европске баштине - културно наслеђе и природа обележени различитим  
програмским активностима од 19.09-29.09. Организоване су радионице за ученике 
основних школа у Сопоту: Жива библиотека у локалном парку, Потрага за лишћем, а  у 
Малом Пожаревцу Потрага за селфијима, Шетња кроз природу уз фотографисање. 
Предавање Природна богатства Космаја, одржала је проф. Вера Самаиловић за ученике 
Економско-трговинске школе, док су завичајни ствараоци-сликари, писци, музичари и 
глумци  припремили програм  Природа као инспирација у поезији,музици и сликарству;  

 Традиционални програми: Општинско такмичење рецитатора  у организацији Библиотеке, 
а под покровитељством ГО Сопот; Пролећно-ускршње маштарије - изложбе дечијих 
радова, цртежа и  макета наших најмлађих чланова из свих вртића  са територије сопотске 
општине, како у централном одељењу тако и у свим огранцима, Дан дечје књиге, Дан 
језика; 

 Програм Аутопортрет с пријатељима - Михајло Пантић (професор, књижевник, критичар, 
рокер, риболовац...) одржан је у сарадњи Центра за културу Сопот и БГБ-а са Библиотеком 
у Сопоту. Учествовали су проф. др Михајло Пантић, Ивана Димић, добитница НИН-ове 
награде за 2015. годину, Марко Шелић-Марчело,писац и музичар и Петар Пеца Поповић, 
новинар и рок критичар. Програм је водио Марјан Маринковић, помоћник  директора 
Библиотеке града Београда; 

 Пети књижевни конкурс за необјављене песме и прозу Сопот - мој завичај у организацији 
Библиотеке, а под покровитељством ГО Сопот. На конкурс је пристигло 90 радова. Најбоље 
радове у области поезије и кратке прозе, у категорији одрасли , ученици од 1. - 4. разреда, 
од  5. – 8. разреда и ученици средњих школа, ГО Сопот наградила је новчаним износом, и 
свим учесницима је уручила захвалнице, док је Библиотека награђене даривала књигама; 

 Радионица „Мала школа-велики људи“ за младе са посебним потребама из удружења 
„Брига о деци Сопот“, коју води дефектолог Сања Вукмировић. Корисници ове радионице 
заинтересовани су за читање поезије ,басни,бајки, за разговор на задату тему, цртање, 
прављење изложби. 
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Посебне активности и пројекти  

Ове године, по двадесет други  пут одржана је манифестација Дани Милована Видаковића, у знак 
сећања на првог српског романописца. Манифестација је одржана у организацији Библиотеке 
града Београда, Одељења библиотеке „Милован Видаковић“, ГО Сопот и Црквене општине 
Неменикуће. У оквиру манифестације традиционално су одржана  два програма: 

На Ивањдан у манастиру Тресије, 7. јула 2017. године, одржан је програм којим је почело 
обележавање манифестације. Представљена је издавачка делатност Библиотеке града Београда и 
општина Сопот и Младеновац, а одломке текстова Исидоре Секулић читала је глумица Олга 
Одановић. У организацији Центра за културу Сопот почела је са радом Ликовна колонија 
„Неменикуће 2017“, која је ове године окупила и ствараоце ван сопотске општине. Програм је 
водила  колегиница  Исидора  Ињац  из  Библиотеке града Београда. 

На Петровдан 12. јула, у порти Неменикућке цркве, oдржан је централни програм у оквиру 
манифестације. Поздравну реч упутили су Јасмина Нинков, директор Библиотеке града Београда и 
председник ГО Сопот Живорад Милосављевић. У програму су учествовали књижевник проф. др 
Михајло Пантић са казивањем о Иви Андрићу поводом 125 година од рођења нобеловца, а 
глумац Милан Цаци Михаиловић казивао је одломке из дела Иве Андрића. У музичком делу 
наступали су Ансамбл за рану музику Ренесанс, КУД „Шумадија“ из Влашке и КУД „Космај“ из 
Сопота. 

Отворена је изложба Ликовне колоније Неменикуће 2017 у организацији Центра за културу Сопот. 

5.13.3.4 Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ 

Основни показатељи 2015. 2016. 2017. 
Број уписаних чланова 4.509 4.508 4.510 

Број корисника 22.055 19.089 21.236 

Број издатих јединица библ. грађе 48.726 48.100 50.421 

Обрт фонда 0,90 0,92 0,93 

Број одржаних програма 62 85 90 

Број посетилаца програма 1.868 1.969 3.173 

Табела 7: Основни показатељи успешности рада, хронолошки преглед 

Хронолошки приказ показује да је број чланова уписаних у 2017. години скоро идентичан броју 
уписаних чланова у 2016. години, а и у 2015. години. Број корисника у 2017. години већи је у 
односу на број корисника у 2016. а мањи у односу на број из 2015. године. Број издатих јединица 
библиотечке грађе у 2017. години  већи је у односу на број издатих једница библиотечке грађе  у 
2016. и 2015. години. Обрт фонда  у 2017. години је скоро идентичан обрту из 2016. године, а већи 
је у односу на 2015. годину. Број одржаних програма у 2017. години  већи  је од броја одржаних 
програма у 2016. години, а још већи у односу на број одржаних програма у 2015. години. Број 
посетилаца програма  у 2017. години знатно је већи у односу на број посетилаца програма у 2016. 
години, као и  у односу на 2015. годину.  

5.13.4   Фонд 

Активни фонд Библиотеке садржи 54.026  јединица библиотечке грађе, док се у депозиту 
(неактиван фонд) налази 2.500 јединица. 
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Фонд Библиотеке је обогаћен са 1.708  јединица библиотечке грађе, највише публикацијама из 
стране и домаће књижевности, а затим из књижевности за децу. 

 Кроз базу БИСИС, након ревизије, расходовано је 3.662  јединица  библиотечке грађе, на основу 
одлуке УО БГБ-а  од 09.11.2016. године. 

5.13.5   Кадар 

У Библиотеци ради 5 запослених: начелник одељења (ВСС), 2 библиотекара (ВСС) и 2 књижничара 
(ССС). Колегиница Виолета Буквић, књижничар, повремено ради и у Библиотеци у Младеновцу. 

Запослени су похађали више семинара.  Детаљан приказ стручног усавршавања запослених дат је 
у одељку  3.10 овог извештаја. 

5.13.6   Простор и опрема 

Библиотека је добила 3 рачунара и 2 канцеларијске столице од БГБ-а. 

5.13.7   Сарадња 

Библиотека остварује сарадњу са свим предшколским установама на територији сопотске 
општине, са ГО Сопот која помаже у реализацији појединих културних програма и око превоза 
књига за огранке, са удружењем „Брига за децу Сопот“ и Црквеном општином Неменикуће. 
Колективни упис реализован је са ГО Сопот, ЈКП  Сопот  и  ЈКП „Пијаце“ Сопот. 

5.13.8   Друштвена одговорност 

Акција хуманитарног карактера  је рад са младима са посебним потребама из удружења „Брига о 
деци Сопот“ кроз радионицу „Мала школа-велики људи“, које се одржавају  једном недељно у 
Библиотеци. Радионица је важна због дружења, повезивања и социјализације ове деце и  младих. 
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6 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
БИБЛИОТЕКЕ                                                

 У току 2017. године, одржана је једна заједничка седница Управног и Надзорног одбора, двадесет 
самосталних седница Управног одбора Библиотеке града Београда (у даљем тексту УО) и две 
самосталне седнице Надзорног одбора Библиотеке града Београда (у даљем тексту НО). 

На VII седници Надзорног одбора БГБ  одржаној 30.01.2017. године усвојен је Записник са VI 
седнице и донета је следећа Одлука: На основу увида и разматрања Извештаја Централне 
пописне комисије о извршеном попису основних средстава, робе на залихама, готовине и 
готовинских еквивалената, финансијских пласмана, потраживања и обавеза са стањем на дан 
31.12.2016. године, НО предложио је УО да донесе коначну одлуку о усвајању наведеног 
Извештаја Централне пописне комисије. 

На VIII седници Надзорног одбора БГБ одржаној 27.02.2017. године усвојен је Записник са VII 
седнице. Донете су следеће одлуке: 

Одлука да на основу увида и разматрања Годишњег финансијског извештаја БГБ за 2016. годину 
НО предложи УО да донесе коначну одлуку о усвајању Годишњег финансијског извештаја БГБ за 
2016. годину; 

Одлука да на основу увида и разматрања Извештаја о раду БГБ за 2016. годину НО предлаже УО 
да донесе коначну одлуку о усвајању Извештаја о раду БГБ за 2016. годину; 

Донет је и Закључак да НО указује на проблем са исплатом средстава добијених од стране 
Министарства културе и информисања у смислу да се она дуго задржавају у буџету града Београда 
услед формалних и бирократских процедура. НО БГБ стоји на становишту да је потребно-
неопходно да се скрате процедуре и формалне радње у структурама градских финансија за 
расподелу добијених средстава од стране Министарства културе и информисања. 

На XXXV седници Управног одбора одржаној дана 09.01.2017. године донета је Одлука којом је 
усвојен Финансијски план-План прихода и расхода  Библиотеке града Београда за 2017. годину. 

На XXXVI седници Управног одбора одржаној дана 12.01.2017. године донета  је Одлука којом је 
усвојен Програм рада Библиотеке града Београда за 2017. годину. 

На XXXVII седници Управног одбора одржаној 30.01.2017. године Закључком је усвојен Записник 
са XXXIV седнице УО, верификоване су Одлуке донете на XXXV и XXXVI седници УО. Донете су 
следеће одлуке: 

Одлука којом је усвојен Извештај Централне комисије о попису имовине и обавеза (основних 
средстава, робе на залихама, готовине и готовинских еквивалената, фин.пласмана, потраживања и 
обавеза) Библиотеке града Београда на дан 31.12.2016. године; 

Одлука којом је одобрен отпис следећих потраживања од купаца услед ненаплативости и 
застарелости потраживања:  

Грађевински факултет       9.720,00 динара 

 Књижара „Иницијал“    23.075,28 динара  
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Привредно друштво „Мовиа“ д.о.о.   27.708,48 динара 

Отпис потраживања искњижити на терет обрачунатих ненаплаћених прихода  и нераспоређеног 
вишка прихода и примања из ранијих година; 

Одлука да се вишак робе за продају у вредности од 7.000,00 динара за 5 примерака књига књижи  
у корист извора нефинансијске имовине у залихама: 

• Улице и тргови Београда I-II, плус од 1 комад 
• Живот  и књижевно дело Боре Станковића, плус 1 комад 
• Сигнализам и дело М.Тодоровића, плус 3 ком. 

Одлука којом је одобрен  расход  следеће робе на залихама: 

• Новине београдског читалишта 1847-1849, 5 комада 
• Ристо Стијовић-монографија, 7 комада  
• Отмени град, 4 комада 
• Никола Тесла и књижевност, 2 комада 

Укупна вредност: 32.360,00 динара.      

Расход  искњижити на терет капитала Библиотеке града Београда; 

Одлука којом је одобрен расход основних средстава услед дотрајалости, истрошености и 
неиспаравности укупне набавне вредности 5.007.532,11 динара, отписане вредности 4.710.532,22  
динара и  садашње вредности 192.225,57 динара; 

Списак расходованих основних средстава је саставни део ове Одлуке. 

Расходована основна средства уништити и физички одстранити поштујући важеће норме за  
одлагање отпада;  

Одлука којом је одобрено ради набавке Microsoft лиценци за потребе Библиотеке града Београда, 
спровођење јавне набавке за период трајања уговора од укупно три године. Јавна набавка се 
врши преко Службе за централизоване јавне набавке града Београда. Библиотеци града Београда 
су Финансијским планом за 2017 годину одобрена средства за реализацију ове јавне набавке. 
Финансијским планом за 2018. годину и 2019. годину треба пројектовати неопходна средства за 
измиривање обавеза које доспевају реализацијом ове јавне набавке. 

На XXXVIII седници Управног одбора одржаној дана 27.02.2017. године Закључком је усвојен 
Записник са XXXVII седнице УО и донете су следеће одлуке: 

Одлука којом је усвојен Извештај о раду Библиотеке града Београда за 2016. годину. Вишак 
прихода и примања-суфицит у износу од 546.574,00 динара опредељен је за следеће намене: 

1. обавезе према буџету града 

(неутр.буџетска средства на дан 31.12.2016. године)                         44.027,92 динара 

2. неутрошена средства од награде К. Амброзић                                           0,36 динара 

3. неутрошена средства донација                                                           177.578,71 динара 

4. нераспоређени вишак прихода и примања                                     324.967,01 динара 
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Одлука којом је усвојен Извештај о ревизији библиотечко-информационе грађе и извора- 
монографске публикације у Централном одељењу библиотекe „Вук Караџић“, општина Нови 
Београд, у ул. Булевар Зорана Ђинђића бр. 152а. На основу Извештаја о ревизији, одобрен је 
расход монографских публикација у оквиру пописних Листа  које су саставни део ове Одлуке и то: 

• 5302 монографских публикација које нису нађене на лицу места;  

• 245  монографских публикација које нису враћене; 

• 4425 монографских публикација које су физички дотарајале и неупотребљиве, што је 
укупно 9972 монографских публикација. 

Одлука којом је усвојен Извештај о ревизији библиотечко-информационе грађе и извора - звучна 
грађа у Централном одељењу библиотекe „Вук Караџић“, општина Нови Београд, у ул. Булевар 
Зорана Ђинђића бр. 152а. На основу Извештаја о ревизији, одобрен је расход звучне грађе у 
оквиру пописних Листа  које су саставни део ове Одлуке и то: 

• 4 јединице које нису нађене на лицу места;  

Одлука којом је усвојен Извештај о ревизији библиотечко-информационе грађе и извора- 
филмова и видео снимака у Централном одељењу библиотекe „Вук Караџић“, општина Нови 
Београд, у ул. Булевар Зорана Ђинђића бр. 152а. На основу Извештаја о ревизији, одобрен је 
расход филмова и видео снимака у оквиру пописних Листа  које су саставни део ове Одлуке и то: 

• 1 јединица која није враћена; 

Одлука којом је усвојен Извештај о ревизији библиотечко-информационе грађе и извора- 
мултимедијална грађа у Централном одељењу библиотекe „Вук Караџић“, општина Нови Београд, 
у ул. Булевар Зорана Ђинђића бр. 152а. На основу Извештаја о ревизији, одобрен је расход 
мултимедијалне грађе у оквиру пописних Листа  које су саставни део ове Одлуке и то: 

• 31 мултимедијална јединица која није нађена на лицу места;  
• 1 мултимедијална јединица која није враћена; 

• 1 мултимедијална јединица која је физички дотарајала и неупотребљива, што је укупно 33 
мултимедијалних јединица. 

Одлука којом је усвојен Извештај о ревизији библиотечко-информационе грађе и извора- 
монографске публикације Одељењу библиотекe „Вук Караџић“, Огранак „Фонтана“, општина Нови 
Београд, у ул. Париске комуне бр. 13/1. На основу Извештаја о ревизији, одобрен је расход 
монографских публикација у оквиру пописних Листа  које су саставни део ове Одлуке и то: 

• 2.747 монографских публикација које су физички дотарајале и неупотребљиве. 

Одлука којом је усвојен Извештај о ревизији библиотечко-информационе грађе и извора- 
монографске публикације у Дечијем одељењу библиотекe „Вук Караџић“, општина Нови Београд, 
у ул. Париске комуне бр. 13/1. На основу Извештаја о ревизији, одобрен је расход монографских 
публикација у оквиру пописних Листа  које су саставни део ове Одлуке и то:       

• 1.794 монографских публикација које су физички дотарајале и неупотребљиве. 

Одлука којом је усвојен Извештај о ревизији библиотечко-информационе грађе и извора- 
монографске публикације у Одељењу библиотекe „Вук Караџић“, општина Нови Београд, огранак 
„Марија Илић Агапова“ у ул. Народних хероја бр. 42, блок 37. На основу Извештаја о ревизији, 
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одобрен је расход монографских публикација у оквиру пописних Листа  које су саставни део ове 
Одлуке и то: 

• 132 монографских публикација које су физички дотарајале и неупотребљиве. 

Одлука којом је усвојен Извештај о ревизији библиотечко-информационе грађе и извора- 
монографске публикације у Одељењу библиотекe „Вук Караџић“, општина Нови Београд, Огранак 
„Бежанија“ у ул. Пере Сегединца бр. 13. На основу Извештаја о ревизији, одобрен је расход 
монографских публикација у оквиру пописних Листа  које су саставни део ове Одлуке и то: 

• 2.357 монографских публикација које нису нађене на лицу места;  
• 16  монографских публикација које нису враћене; 

• 122 монографских публикација које су физички дотарајале и неупотребљиве, што је укупно 
2.495 монографских публикација. 

Одлука којом је усвојен Извештај о ревизији библиотечко-информационе грађе и извора- 
монографске публикације у Одељењу библиотекe „Вук Караџић“, Огранак „Перо Слијепчевић“, 
општина Нови Београд, у ул. Јурија Гагарина бр. 96, блок 62. На основу Извештаја о ревизији, 
одобрен је расход монографских публикација у оквиру пописних Листа  које су саставни део ове 
Одлуке и то: 

• 3.834 монографских публикација које нису нађене на лицу места;  

• 9 монографских публикација које нису враћене; 
• 509 монографских публикација које су физички дотарајале и неупотребљиве, што је укупно 

4.352 монографских публикација. 

Одлука којом је усвојен Извештај о ревизији библиотечко-информационе грађе и извора- 
монографске публикације у Одељењу библиотекe „Вук Караџић“, општина Нови Београд, Огранак 
„Сава“ у ул. Јурија Гагарина бр. 221, блок 45. На основу Извештаја о ревизији, одобрен је расход 
монографских публикација у оквиру пописних Листа  које су саставни део ове Одлуке и то: 

• 2694 монографских публикација које нису нађене на лицу места;  

• 168 монографских публикација које нису враћене; 
• 658 монографских публикација које су физички дотарајале и неупотребљиве, што је укупно 

3.518 монографских публикација. 

Одлука којом је усвојен Извештај о ревизији библиотечко-информационе грађе и извора- видео 
грађа у Одељењу библиотекe „Вук Караџић“, општина Нови Београд, Огранак „Сава“ у ул. Јурија 
Гагарина бр. 221, блок 45. На основу Извештаја о ревизији, одобрен је расход видео грађе у 
оквиру пописних Листа  које су саставни део ове Одлуке и то: 

• 1 видео грађа која није нађена на лицу места. 

Одлука којом је усвојен Извештај о ревизији библиотечко-информационе грађе и извора- 
монографске публикације Одељењу библиотекe „Свети Сава“, општина Земун и  Сурчин, у ул. 
Петра Зрињског бр. 8. На основу Извештаја о ревизији одобрен је расход монографских 
публикација у оквиру пописних Листа  које су саставни део ове Одлуке и то: 

• 108 монографских публикација које су физички дотарајале и неупотребљиве. 

Одлука којом је усвојен Извештај о ревизији библиотечко-информационе грађе и извора- 
монографске публикације у Одељењу библиотекe „Свети Сава“, Дечје одељење, општина Земун и 
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Сурчин, у ул. Петра Зрињског бр. 8. На основу Извештаја о ревизији, одобрен је расход 
монографских публикација у оквиру пописних Листа  које су саставни део ове Одлуке и то: 

• 531 монографских публикација које нису нађене на лицу места;  

• 463 монографских публикација које нису враћене; 
• 2.529 монографских публикација које су физички дотарајале и неупотребљиве, што је 

укупно 3.523 монографских публикација. 

Одлука којом је усвојен Извештај о ревизији библиотечко-информационе грађе и извора- 
монографске публикације у Одељењу библиотекe „Свети Сава“, општина Земун и Сурчин, 
Одељење за рад са одраслим корисницима у ул. Петра Зрињског бр. 8. На основу Извештаја о 
ревизији,одобрен је расход монографских публикација у оквиру пописних Листа  које су саставни 
део ове Одлуке и то: 

• 955 монографских публикација које нису нађене на лицу места;  
• 865 монографских публикација које нису враћене; 

• 4.224 монографских публикација које су физички дотарајале и неупотребљиве, што је 
укупно 6044 монографских публикација. 

Одлука којом је усвојен Извештај о ревизији библиотечко-информационе грађе и извора- 
монографске публикације у Одељењу библиотекe „Свети Сава“, општина Земун и Сурчин,  
Одељење за рад са одраслим корисницима у ул. Петра Зрињског бр. 8. На основу Извештаја о 
ревизији, одобрен је расход монографских публикација у оквиру пописних Листа  које су саставни 
део ове Одлуке и то: 

• 955 монографских публикација које нису нађене на лицу места;  
• 865 монографских публикација које нису враћене; 

• 4.224 монографских публикација које су физички дотарајале и неупотребљиве, што је 
укупно 6.044 монографских публикација. 

Одлука којом је усвојен Извештај о ревизији библиотечко-информационе грађе и извора- 
монографске публикације у Одељењу библиотекe „Свети Сава“, општина Земун и Сурчин, Огранак 
у Земун Пољу у ул. Душана Маџарчића бр. 1. На основу Извештаја о ревизији, одобрен је расход 
монографских публикација у оквиру пописних Листа  које су саставни део ове Одлуке и то: 

• 261 монографских публикација које нису нађене на лицу места;  

• 420 монографских публикација које нису враћене; 
• 1.678 монографских публикација које су физички дотарајале и неупотребљиве, што је 

укупно 2.359 монографских публикација. 

Одлука којом је усвојен Извештај о ревизији библиотечко-информационе грађе и извора- 
монографске публикације у Одељењу библиотекe „Свети Сава“, општина Земун и Сурчин, Огранак 
у Добановцима, у ул. Маршала Тита бр. 2. На основу Извештаја о ревизији, одобрен је расход 
монографских публикација у оквиру пописних Листа  које су саставни део ове Одлуке и то: 

• 90 монографских публикација које нису нађене на лицу места;  
• 118 монографских публикација које нису враћене; 

• 1.478 монографских публикација које су физички дотарајале и неупотребљиве, што је 
укупно 1.686 монографских публикација. 
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Одлука којом је усвојен Извештај о ревизији библиотечко-информационе грађе и извора- 
монографске публикације у Одељењу библиотекe „Свети Сава“, општина Земун и Сурчин, Огранак 
у Сурчину, у ул. Војвођанска  бр. 79. На основу Извештаја о ревизији, одобрен је расход 
монографских публикација у оквиру пописних Листа  које су саставни део ове Одлуке и то: 

• 331 монографских публикација које нису нађене на лицу места;  

• 254 монографских публикација које нису враћене; 
• 1.116 монографских публикација које су физички дотарајале и неупотребљиве, што је 

укупно 1.701 монографских публикација. 

Одлука којом је усвојен Извештај о ревизији библиотечко-информационе грађе и извора- 
монографске публикације у Одељењу библиотекe „Јован Дучић“, општина Барајево, ул. Миодрага 
Вуковића бр. 2. На основу Извештаја о ревизији, одобрен је расход монографских публикација у 
оквиру пописних Листа  које су саставни део ове Одлуке и то: 

• 48 монографских публикација које нису нађене на лицу места;  
• 313 монографских публикација које нису враћене; 

• 3.395 монографских публикација које су физички дотарајале и неупотребљиве, што је 
укупно 3.756 монографских публикација. 

Одлука којом је усвојен Извештај о ревизији библиотечко-информационе грађе и извора- 
монографске публикације у Одељењу библиотекe „Јован Дучић“, општина Барајево, Огранак 
„Вранић“ ул. Трг Палих бораца бр. 1. На основу Извештаја о ревизији, одобрен је расход 
монографских публикација у оквиру пописних Листа  које су саставни део ове Одлуке и то: 

• 34 монографских публикација које нису нађене на лицу места;  
• 67 монографских публикација које нису враћене; 

• 1.866 монографских публикација које су физички дотарајале и неупотребљиве, што је 
укупно 1.967 монографских публикација. 

Одлука којом је усвојен Извештај о ревизији библиотечко-информационе грађе и извора- 
монографске публикације у Америчком кутку. На основу Извештаја о ревизији, одобрен је расход 
монографских публикација у оквиру пописних Листа  које су саставни део ове Одлуке и то: 

• 235 монографских публикација које нису нађене на лицу места;  

• 391 монографских публикација које нису враћене; 
• 1.400 монографских публикација које су физички дотарајале и неупотребљиве, што је 

укупно 2.026 монографских публикација. 

Одлука којом је усвојен Извештај о ревизији библиотечко-информационе грађе и извора- 
рукописна грађа у Одељењу посебних фондова-Фонд старе и ретке књиге (Београдика), ул. Змај 
Јовина бр. 1/II. На основу Извештаја о ревизији, одобрен је расход библиотечко-информационих 
јединица у оквиру пописних Листа  које су саставни део ове Одлуке и то: 

• 3 јединице рукописне грађе које нису нађене на лицу места;  

На XXXIX седници Управног одбора одржаној дана 28.03.2017. године, донета је Одлука којом се 
Библиотеци града Београда даје сагласност да поднесе захтев за одобрење извођења радова на 
реконструкцији и санацији оштећења на објекту Библиотеке града Београда у ул. Кнез Михаилова 
бр. 56, насталих и изазваних извођењем радова на изградњи Хотелско-пословног комплекса у 
Рајићевој улици. 
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На XL седници Управног одбора одржаној дана 31.03.2017. године, донета је Одлука  о измени 
Финансијског плана-прихода и расхода Библиотеке града Београда за 2017. годину. 

На XLI седници Управног одбора одржаној дана 12.04.2017. године, Закључком је усвојен 
Записник са XL седнице, верификоване су Одлуке донете на XXXIX  и XL седници. Донете су 
следеће Одлуке: 

Одлука коком је одобрено учлањење у БГБ под повлашћеним условима у периоду од 15.04.2017. 
године закључно са 31.05.2017. године-Пролећни попуст и то: 

• Индивидуална чланарина за одрасле                                                     750,00 динара 

• Индивидуална чланарина за ученике од 2. до 8. разреда  
основне школе и средњошколце                                                            400,00 динара 

• Индивидуална чланарина за незапослене                                            500,00 динара 

Одлука о именовању Комисије БГБ у саставу: 

1. Зоран Здравковић, председник 

2. Бојан Кундачина, члан 

3. Оливера Калдесић, члан 

4. Александра Вићентијевић, члан 

5. Данијела Губеринић, члан 

Комисија ће вршити одабир библиотечке грађе за потребе свих библиотека-одељења у саставу 
БГБ. Иницијални списак јединица библиотечке грађе, на основу дезидерата и издавачке 
продукције, израђиваће и припремати Одељење за набавку и обраду библиотечке грађе. Списак 
јединица библиотечке грађе који утврди Комисија биће основа за спровођење поступка јавне 
набавке библиотечке грађе. 

Одлука којом је усвојен Извештај о ревизији библиотечко-информационе грађе и извора- 
монографске публикације у Одељењу библиотекe „Доситеј Обрадовић“, огранак „Филип 
Вишњић”, општина Вождовац, улица Војводе Степе бр. 261. На основу Извештаја о ревизији, 
одобрен је расход монографских публикација у оквиру пописних Листа  које су саставни део ове 
Одлуке и то: 

• 6.858 монографских публикација које нису нађене на лицу места;  
• 983 монографских публикација које нису враћене; 

• 2.247 монографских публикација које су физички дотарајале и неупотребљиве, што је 
укупно 10.088 монографских публикација. 

Одлука којом је усвојен Извештај о ревизији библиотечко-информационе грађе и извора- 
монографске публикације у Одељењу библиотекe „Доситеј Обрадовић“, огранак „Милорад 
Панић-Суреп“, општина Вождовац, улица Устаничка бр. 66. На основу Извештаја о ревизији, 
одобрен је расход монографских публикација у оквиру пописних Листа  које су саставни део ове 
Одлуке и то: 

• 973 монографских публикација које нису нађене на лицу места;  
• 209 монографских публикација које нису враћене; 
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• 2.543 монографских публикација које су физички дотарајале и неупотребљиве, што је 
укупно 3.725 монографских публикација. 

Одлука којом је усвојен Извештај о ревизији библиотечко-информационе грађе и извора- 
монографске публикације у Одељењу библиотекe „Доситеј Обрадовић“, огранак „Милутин 
Ускоковић“, општина Вождовац, улица Браће Јерковић бр. 97. На основу Извештаја о ревизији, 
одобрен је расход монографских публикација у оквиру пописних Листа  које су саставни део ове 
Одлуке и то: 

• 1.062 монографских публикација које нису нађене на лицу места;  

• 463 монографских публикација које нису враћене; 
• 93 монографских публикација које су физички дотарајале и неупотребљиве, што је укупно 

1.618 монографских публикација. 

Одлука којом је усвојен Извештај о ревизији библиотечко-информационе грађе и извора- 
монографске публикације у Одељењу библиотекe „Доситеј Обрадовић“, огранак „Карађорђе“, 
општина Вождовац, улица Војводе Степе бр. 112. На основу Извештаја о ревизији, одобрен је 
расход монографских публикација у оквиру пописних Листа  које су саставни део ове Одлуке и то: 

• 1.420 монографских публикација које нису нађене на лицу места;  
• 12.863монографских публикација које су физички дотарајале и неупотребљиве, што је 

укупно 14.283 монографских публикација. 

Одлука којом је усвојен Извештај о ревизији библиотечко-информационе грађе и извора- 
монографске публикације у Одељењу библиотекe „Доситеј Обрадовић“,општина Вождовац, улица 
Устаничка бр. 125ц. На основу Извештаја о ревизији, одобрен је расход монографских публикација 
у оквиру пописних Листа  које су саставни део ове Одлуке и то: 

• 7.017 монографских публикација које нису нађене на лицу места;  

• 944 монографских публикација које су физички дотарајале и неупотребљиве, што је укупно 
7.961 монографских публикација. 

Одлука којом је усвојен Извештај о ревизији библиотечко-информационе грађе и извора- 
монографске публикације у Одељењу библиотекe „Исидора Секулић“, огранак „Јован Јовановић 
Змај“, општина Вождовац, улица Љутице Богдана бр. 2. На основу Извештаја о ревизији, одобрен 
је расход монографских публикација у оквиру пописних Листа  које су саставни део ове Одлуке и 
то: 

• 1.987 монографских публикација које нису нађене на лицу места;  

• 105 монографских публикација које нису враћене; 
• 345 монографских публикација које су физички дотарајале и неупотребљиве, што је укупно 

2.437 монографских публикација. 

Одлука којом је усвојен Извештај о ревизији библиотечко-информационе грађе и извора- 
монографске публикације у Одељењу библиотекe „Исидора Секулић“,општина Савски венац, 
улица Васе Пелагића бр. 33. На основу Извештаја о ревизији, одобрен је расход монографских 
публикација у оквиру пописних Листа  које су саставни део ове Одлуке и то: 

• 3.314 монографских публикација које нису нађене на лицу места;  

Одлука којом је усвојен Извештај о ревизији библиотечко-информационе грађе и извора- 
монографске публикације у Одељењу библиотекe „Исидора Секулић“, дечије одељење „Војислав 
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Илић“, општина Савски венац, улица Васе Пелагића бр. 33. На основу Извештаја о ревизији, 
одобрен је расход монографских публикација у оквиру пописних Листа  које су саставни део ове 
Одлуке и то: 

• 3.550 монографских публикација које нису нађене на лицу места;  

• 2.350 монографских публикација које су физички дотарајале и неупотребљиве, што је 
укупно 5.900 монографских публикација. 

Одлука којом је усвојен Извештај о ревизији библиотечко-информационе грађе и извора- 
монографске публикације у Одељењу библиотекe „Исидора Секулић“, огранак „Веселин 
Маслеша“, општина Савски венац, улица Ресавска бр. 78. На основу Извештаја о ревизији, 
одобрен је расход монографских публикација у оквиру пописних Листа  које су саставни део ове 
Одлуке и то: 

• 792 монографских публикација које нису нађене на лицу места;  

• 602 монографских публикација које су физички дотарајале и неупотребљиве, што је укупно 
1.394 монографских публикација. 

Одлука којом је усвојен Извештај о ревизији библиотечко-информационе грађе и извора- 
монографске публикације у Одељењу библиотекe „Исидора Секулић“, огранак „Вељко Петровић“, 
општина Савски венац, улица Бањички венац бр. 28а. На основу Извештаја о ревизији, одобрен је 
расход монографских публикација у оквиру пописних Листа  које су саставни део ове Одлуке и то: 

• 2.759 монографских публикација које нису нађене на лицу места;  
• 967 монографских публикација које су физички дотарајале и неупотребљиве, што је укупно 

3.726 монографских публикација. 

Одлука којом је усвојен Извештај о ревизији библиотечко-информационе грађе и извора- 
монографске публикације у Одељењу библиотекe „Исидора Секулић“, огранак „Бора Станковић“, 
општина Савски венац, улица Гаврила Принципа бр. 40. На основу Извештаја о ревизији, одобрен 
је расход монографских публикација у оквиру пописних Листа  које су саставни део ове Одлуке и 
то: 

• 2.935 монографских публикација које нису нађене на лицу места;  
• 15 монографских публикација које нису враћене; 

• 847 монографских публикација које су физички дотарајале и неупотребљиве, што је укупно 
3797 монографских публикација. 

Одлука којом је усвојен Извештај о ревизији библиотечко-информационе грађе и извора- 
монографске публикације у Одељењу библиотекe „Лаза Костић“ Чукарица, огранак у селу Рушањ. 
На основу Извештаја о ревизији, одобрен је расход монографских публикација у оквиру пописних 
Листа  које су саставни део ове Одлуке и то: 

• 95 монографских публикација које нису нађене на лицу места;  

• 438 монографских публикација које су физички дотарајале и неупотребљиве, што је укупно 
533 монографских публикација. 

Одлука којом је усвојен Извештај о ревизији библиотечко-информационе грађе и извора- 
монографске публикације у Одељењу библиотекe „Лаза Костић“ Чукарица, огранак „Ђура 
Јакшић“, Железник. На основу Извештаја о ревизији, одобрен је расход монографских публикација 
у оквиру пописних Листа  које су саставни део ове Одлуке и то: 
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• 321 монографских публикација које нису нађене на лицу места;  
• 3.603 монографских публикација које су физички дотарајале и неупотребљиве, што је 

укупно 3924 монографских публикација. 

Одлука којом је усвојен Извештај о ревизији библиотечко-информационе грађе и извора- 
монографске публикације у Одељењу библиотекe „Лаза Костић“ Чукарица, Баново брдо, ул. 
Тургењевљева бр. 5. На основу Извештаја о ревизији, одобрен је расход монографских 
публикација у оквиру пописних Листа  које су саставни део ове Одлуке и то: 

• 194 монографских публикација које нису нађене на лицу места;  
• 237 монографских публикација које нису враћене; 

• 5.956 монографских публикација које су физички дотарајале и неупотребљиве, што је 
укупно 6.387 монографских публикација. 

Одлука којом је усвојен Извештај о ревизији библиотечко-информационе грађе и извора- 
монографске публикације у Одељењу библиотекe „Лаза Костић“ Чукарица, огранак „Прометеј“, 
Баново брдо. На основу Извештаја о ревизији, одобрен је расход монографских публикација у 
оквиру пописних Листа  које су саставни део ове Одлуке и то: 

• 194 монографских публикација које нису нађене на лицу места;  

• 1.132 монографских публикација које су физички дотарајале и неупотребљиве, што је 
укупно 1332 монографских публикација. 

Одлука којом је усвојен Извештај о ревизији библиотечко-информационе грађе и извора- 
монографске публикације у Одељењу библиотекe „Лаза Костић“ Чукарица, огранак „Душко 
Радовић“, Церак. На основу Извештаја о ревизији, одобрен је расход монографских публикација у 
оквиру пописних Листа  које су саставни део ове Одлуке и то: 

• 259 монографских публикација које нису нађене на лицу места;  

• 198 монографских публикација које су физички дотарајале и неупотребљиве, што је укупно 
457 монографских публикација. 

Одлука којом је усвојен Извештај о ревизији библиотечко-информационе грађе и извора- 
визуелна грађа у Одељењу посебних фондова-Фонд старе и ретке књиге Београдика, ул. Змај 
Јовина 1/II. На основу Извештаја о ревизији, одобрен је расход визуелне грађе у оквиру пописних 
Листа  које су саставни део ове Одлуке и то: 

• 11 јединица визуелне грађе које нису нађене на лицу места 

На XLII седници Управног одбора одржаној дана 25.05.2017. године донета је Одлука којом је 
усвојена измена Финансијског плана БГБ за 2017. годину. 

На XLIII седници Управног одбора одржаној дана 29.06.2017. године Закључком је усвојен 
записник са XLI седнице УО, верификоване су Одлуке донете на  XLII седници, донета је Одлука 
којом је усвојен Статут БГБ и донета је Одлука којом је именован жири за доделу Награде „Ђорђе 
Јовановић“ и утврђен износ Награде. 

На XLIV седници Управног одбора одржаној дана 04.07.2017. године донета је Одлука којом је 
усвојена измена Финансијског плана прихода и расхода Библиотеке града Београда  за 2017. 
годину. 
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На XLV седници Управног одбора одржаној дана 21.08.2017. године (електронска) донета је 
Одлука којом је усвојена измена Финансијског плана  прихода и расхода Библиотеке града 
Београда  за 2017. годину.  

На XLVI седници Управног одбора одржаној дана 27.09.2017. године донета је Одлука којом је 
одобрен упис у БГБ под повлашћеним условима( са попустом) током месеца октобра 2017. године, 
поводом одржавања Сајма књига: 

• Индивидуална чланарина за одрасле:                                                   750 динара; 
• Индивидуална чланарина за ученике основнe школе  

(од 2. - 8. разреда) и ученике средње  школе:                                     400 динара; 

• Индивидуална чланарина за незапослене:                                          500 динара. 

На XLVII седници Управног одбора одржаној дана 01.11.2017. године, Закључком је усвојен 
Записник са XLIII седнице УО, верификоване су Одлуке донете на  XLIV, XLV, XLVI седницама УО,  
донетe су следеће одлуке: 

Одлука којом је усвојен Извештај о раду БГБ за период јануар-јун 2017. године; Одлука којом је 
усвојен Статут БГБ; Одлука којом је усвојен Правилник о безбедности информационо-
комуникационог система БГБ; Одлука којом је усвојена Измена Правилника о коришћењу 
службених мобилних телефона у БГБ; Одлука да се привремено затвори Огранак ,,Милош 
Црњански" Раковица, ул. Михајла Петровића бр.12, јер у објекту нема електричне енергије због 
нерешених проблема на заједничком бројилу и нема адекватног грејања; Одлука да се трајно 
затвори и исели Дечје одељење у ул. Хиландарска бр. 7 од 06.11.2017. године због небезбедности 
по децу и да се у сарадњи са Секретаријатом за културу нађе други адекватан простор.   

На XLVIII седници Управног одбора одржаној дана 08.11.2017. године донета је Одлука којом је 
усвојена измена Финансијског плана - прихода и расхода Библиотеке града Београда  за 2017. 
годину.  

На XLIX седници Управног одбора одржаној дана 20.11.2017. године, донета је Одлука којом је 
усвојена измена Програма рада Библиотеке града Београда за 2017. годину. 

На L седници Управног одбора одржаној дана 22.11.2017. године, донета је Одлука којом је 
одобрен попуст за учлањење у Библиотеку града Београда током децембра 2017. године и јануара 
2018. године, и то од дана 01.12.2017. године закључно са даном 31.01.2018. године. Цене 
чланарина: 

• Индивидуална чланарина за одрасле                                         750,00 динара; 

• Индивидуална чланарина за децу и средњошколце              400,00 динара; 
• Индивидуална чланарина за незапослене                               500,00 динара.  

С обзиром да је Библиотека града Београда потписала Протокол о сарадњи са Секретаријатом за 
послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима – 
БЕОКОМ, према којем узима учешће у пројекту Београдска Сениор Картица, цена чланарине за 
кориснике Сениор картица износи 500,00 динара. 

На LI седници Управног одбора одржаној дана 04.12.2017. године, донета је Одлука којом је 
усвојена измена Финансијског плана  прихода и расхода Библиотеке града Београда  за 2017. 
годину (децембар).  
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На LII седници Управног одбора одржаној дана 19.12.2017. године, донета је Одлука којом је дата 
сагласност за предузимање свих неопходних радњи како би Библиотеци града Београда, као 
установи културе у којој оснивачка права врши Град Београд, био додељен на коришћење, без 
накнаде, на период од 20 година, објекат у Београду ул. Браће Крсмановић бр. 2 (Савски венац, 
број парцеле 434 – Шпанска кућа), ради обављања делатности културе. 

На LIII седници Управног одбора одржаној дана 25.12.2017. године, донета је Одлука којом је 
усвојена измена Финансијског плана  прихода и расхода Библиотеке града Београда за 2017. 
годину. 

На заједничкој седници УО и НО одржаној дана 28.12.2017. године, УО је донео следеће одлуке: 

Одлука којом су именовани чланови Програмског савета Атријум галерије и то: 

1. Владимир Величковић, председник 

2. Чедомир Васић, члан 

3. Петар Петровић, члан 

4. Јасмина Нинков, члан 

5. Наташа Рил, члан 

Мандат чланова траје 2 (две) године од дана именовања (доношења ове Одлуке). Члановима 
Програмског савета Атријум галерије који су именовани из реда афирмисаних радника у области 
културе утврђује се надокнада за рад у износу од 60.000,00 динара по члану на годишњем нивоу. 

Одлука следеће садржине: Одлуком Управног одбора Библиотеке града Београда бр.5955  од 
13.12.2013. године именовани су на мандат од две године чланови жирија за доделу Награде 
,,Марија Илић Агапова“ и то: 

1. Мр Зоран Здравковић, библиотекар саветник, председник; 

2. Марина Неђић, виши библиотекар, члан; 

3. Наташа Тркуља, библиотекар, члан; 

Члановима жирија за доделу Награде ,,Марија Илић Агапова“ продужава се мандат наредне две 
године.Утврђује се висина Награде ,,Марија Илић Агапова“ за 2018. годину у износу од 80.000,00 
динара.Утврђује се надокнада за рад чланова жирија у износу од 6.000,00 динара по члану. 

Одлука којом је усвојен Програм рада Библиотеке града Београда за 2018. годину. 

Одлука којом је усвајен Извештај о ревизији библиотечко-информационе грађе и извора-
грамофонске плоче у Библиотеци града Београда - Читаоница уметности, Београд, ул. Кнез 
Михаилова бр. 56. На основу Извештаја о ревизији, одобрен је  расход грамофонских плоча у 
оквиру пописних Листа  које су саставни део ове Одлуке и то: 

• 493 монографских публикација које нису нађене на лицу места; 

• 0 монографских публикација које нису враћене;  

• 0 монографских публикација које су физички дотарајале и неупотребљиве; 

• 0 монографских публикација које су неактуелне, што је укупно 493 грамофонских плоча. 

Одлука којом је усвајен Извештај о ревизији библиотечко-информационе грађе и извора- 
монографске публикације у Библиотеци града Београда - Читаоница уметности - инвентарна 
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књига Легата, Београд, ул. Кнез Михаилова бр. 56. На основу Извештаја о ревизији, одобрен је 
расход монографских публикација у оквиру пописних Листа  које су саставни део ове Одлуке и то: 

• 12 монографских публикација које нису нађене на лицу места; 

• 0 монографских публикација које нису враћене;  

• 1 монографских публикација које су физички дотарајале и неупотребљиве; 

• 9 монографских публикација које су неактуелне, што је укупно 22 монографске 
публикације. 

Одлука којом је усвојен Извештај о ревизији библиотечко-информационе грађе и изворa у 
Oдељењу библиотеке „Свети Сава“ Земун и Сурчин, Огранак „Горњи град“  Београд, Земун ул. 
Цара Душана бр. 123. На основу Извештаја о ревизији, одобрен је расход монографских 
публикација у оквиру пописних Листа  које су саставни део ове Одлуке и то: 

• 118 монографских публикација које нису нађене на лицу места; 

• 303 монографских публикација које нису враћене;  

• 1.102 монографских публикација које су физички дотарајале и што је укупно 1.523 
монографских публикација. 

Одлука којом је усвојен Извештај о ревизији библиотечко-информационе грађе и извора- 
монографске публикације у Одељењу посебних фондова-Фонд старе и ретке књиге-Београдика, 
Београд, ул. Змај Јовина 1/II. На основу Извештаја о ревизији, одобрен је расход монографских 
публикација у оквиру пописних Листа  које су саставни део ове Одлуке и то: 

• 697 монографских публикација које нису нађене на лицу места; 

• 0 монографских публикација које нису враћене;  

• 3 монографских публикација које су физички дотарајале и неупотребљиве; 

• 1.114 монографских публикација које су неактуелне што је укупно 1.814 монографских 
публикација. 

Одлука којом је усвојен Извештај о ревизији библиотечко-информационе грађе и извора 
картографска грађа Одељењa посебних фондова-Фонд старе и ретке књиге-Београдика, Београд, 
ул. Змај Јовина бр. 1/II. На основу Извештаја о ревизији, одобрен је расход картографске грађе у 
оквиру пописних Листа  које су саставни део ове Одлуке и то: 

•  7  јединица које нису нађене на лицу места; 

•  0  јединица које нису враћене;  

•  0 јединица које су физички дотарајале и неупотребљиве што је укупно 7 јединица 
картографске грађе. 
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