
  

  

  
  

  

  

 

  

ИИЗЗВВЕЕШШТТААЈЈ  ОО  РРААДДУУ    

ББИИББЛЛИИООТТЕЕККЕЕ  ГГРРААДДАА  ББЕЕООГГРРААДДАА    

ЗЗАА  22001188..  ГГООДДИИННУУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

У Београду, јануар 2019. 

 



1 

САДРЖАЈ 

1 ОПШТИ ПОДАЦИ О БИБЛИОТЕЦИ ................................................................................... 9 

2 НАЈЗНАЧАЈНИЈИ РЕЗУЛТАТИ У 2018. ............................................................................... 10 

3 ОПШТИ ПРЕГЛЕД РАДА  ........................................................................................... 13 

3.1 Чланови .............................................................................................................................. 13 

3.1.1 Број уписаних чланова ............................................................................................... 13 

3.1.2 Структура уписаних чланова ...................................................................................... 15 

3.2 Коришћење услуга и библиотечко-информационе грађе .............................................. 16 

3.2.1 Коришћење библиотечко-информационе грађе ...................................................... 17 

3.3 Фонд ................................................................................................................................... 18 

3.3.1 Набавка библиотечко-информационе грађе ............................................................. 18 

3.4 Културно-образовна делатност ........................................................................................ 19 

3.5 Пројектна делатност .......................................................................................................... 20 

3.6 Дигитална библиотека ...................................................................................................... 21 

3.7 Рачунарска и техничка опрема ......................................................................................... 22 

3.8 Реновирање и опремање простора.................................................................................. 23 

3.9 Сарадња ............................................................................................................................. 23 

3.10 Стручне активности и стручно усавршавање у 2018. години .......................................... 24 

3.11 Издавачка делатност ......................................................................................................... 55 

3.12 Награде .............................................................................................................................. 55 

4 ПРЕГЛЕД РАДА ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА ........... 57 

4.1 ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАБАВКУ И ОБРАДУ БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ ............................................... 57 

4.1.1 Организациона структура........................................................................................... 57 

4.1.2 Најзначајнији резултати у 2018. години .................................................................... 57 

4.1.3 Набавка ....................................................................................................................... 58 

4.1.4 Инвентарисање библиотечко-информационих јединица......................................... 59 

4.1.5 Обрада библиотечко-информационе грађе .............................................................. 60 



2 

4.1.6 Ревизија ...................................................................................................................... 61 

4.1.7 Кадар .......................................................................................................................... 61 

4.2 ОДЕЉЕЊЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ БИБЛИОТЕЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ .............................................. 61 

4.2.1 Општи преглед ........................................................................................................... 61 

4.2.2 Надзор ........................................................................................................................ 62 

4.2.3 Стручна помоћ ............................................................................................................ 62 

4.2.4 Регистрација ............................................................................................................... 64 

4.2.5 МБС- Мрежа библиотека Србије ............................................................................... 64 

4.2.6 Едукација .................................................................................................................... 65 

4.2.7 Стручно усавршавање ................................................................................................ 67 

4.2.8 Међународни скупови ............................................................................................... 68 

4.2.9 Скупови у земљи ........................................................................................................ 72 

4.2.10 Остале стручне активности (предавања, састанци и комисије) ................................ 80 

4.2.11 БИСИС ......................................................................................................................... 81 

4.2.12 Остале активности ...................................................................................................... 83 

4.2.13 Кадар .......................................................................................................................... 84 

4.3 ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАЗВОЈ ДИГИТАЛНЕ БИБЛИОТЕКЕ И ИНФОРМАТИЧКУ ПОДРШКУ .......... 84 

4.3.1 Кадар .......................................................................................................................... 86 

4.4 ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАД СА КОРИСНИЦИМА ............................................................................. 86 

4.4.1 Организациона структура........................................................................................... 86 

4.4.2 Најзначајнији резултати у 2018. години .................................................................... 86 

4.4.3 Основни показатељи успешности рада – чланови, коришћење услуга, програми .. 87 

4.4.4 Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ ................................. 88 

4.4.5 Фонд ........................................................................................................................... 89 

4.4.6 Кадар .......................................................................................................................... 89 

4.4.7 Простор и опрема ....................................................................................................... 89 

4.4.8 Сарадња ...................................................................................................................... 89 

4.4.9 Друштвена одговорност ............................................................................................. 89 



3 

4.5 ОДЕЉЕЊЕ ЗА КУЛТУРНЕ ПРОГРАМЕ ................................................................................. 90 

4.5.1 Издвајамо ................................................................................................................... 90 

4.5.2 Програмске активности .............................................................................................. 91 

4.5.3 Кадар ........................................................................................................................ 107 

4.6 ОДЕЉЕЊЕ ПОСЕБНИХ ФОНДОВА ................................................................................... 108 

4.6.1 ДЕЧЈИ ФОНД ............................................................................................................. 108 

4.6.2 ФОНД ПЕРИОДИКЕ ................................................................................................... 111 

4.6.3 ФОНД СТАРЕ И РЕТКЕ КЊИГЕ – ЗАВИЧАЈНО ОДЕЉЕЊЕ ........................................... 114 

4.7 АМЕРИЧКИ КУТАК ............................................................................................................ 118 

4.7.1 Организациона структура......................................................................................... 118 

4.7.2 Најзначајнији резултати у 2018. години .................................................................. 118 

4.7.3 Основни показатељи успешности рада – чланови, коришћење услуга, програми 118 

4.7.4 Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ ............................... 122 

4.7.5 Фонд ......................................................................................................................... 123 

4.7.6 Кадар ........................................................................................................................ 123 

4.7.7 Простор и опрема ..................................................................................................... 123 

4.7.8 Сарадња .................................................................................................................... 124 

4.7.9 Друштвена одговорност ........................................................................................... 124 

5 ПРЕГЛЕД РАДА ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ БИБЛИОТЕКЕ НА  ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКИХ 

ОПШТИНА  ......................................................................................... 125 

5.1 ОДЕЉЕЊЕ БИБЛИОТЕКА „ЂОРЂЕ ЈОВАНОВИЋ“, СТАРИ ГРАД....................................... 125 

5.1.1 Организациона структура......................................................................................... 125 

5.1.2 Најзначајнији резултати у 2018. години .................................................................. 125 

5.1.3 Основни показатељи успешности рада – чланови, коришћење услуга, програми 125 

5.1.4 Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ ............................... 128 

5.1.5 Фонд ......................................................................................................................... 128 

5.1.6 Кадар ........................................................................................................................ 129 

5.1.7 Сарадња .................................................................................................................... 129 



4 

5.1.8 Друштвена одговорност ........................................................................................... 129 

5.2 ОДЕЉЕЊЕ БИБЛИОТЕКА „ПЕТАР КОЧИЋ“, ВРАЧАР ....................................................... 130 

5.2.1 Организациона структура......................................................................................... 130 

5.2.2 Најзначајнији резултати у 2018. години .................................................................. 130 

5.2.3 Основни показатељи успешности рада – чланови, коришћење услуга, програми 130 

5.2.4 Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ ............................... 133 

5.2.5 Фонд ......................................................................................................................... 134 

5.2.6 Кадар ........................................................................................................................ 134 

5.2.7 Сарадња .................................................................................................................... 134 

5.2.8 Друштвена одговорност ........................................................................................... 134 

5.3 ОДЕЉЕЊЕ БИБЛИОТЕКА „ВУК КАРАЏИЋ“, ЗВЕЗДАРА ................................................... 135 

5.3.1 Организациона структура......................................................................................... 135 

5.3.2 Најзначајнији резултати у 2018. години .................................................................. 135 

5.3.3 Основни показатељи успешности рада – чланови, коришћење услуга, програми 135 

5.3.4 Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ ............................... 137 

5.3.5 Фонд ......................................................................................................................... 138 

5.3.6 Кадар ........................................................................................................................ 138 

5.3.7 Простор и опрема ..................................................................................................... 138 

5.3.8 Сарадња .................................................................................................................... 139 

5.3.9 Друштвена одговорност ........................................................................................... 139 

5.4 ОДЕЉЕЊЕ БИБЛИОТЕКА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“, ВОЖДОВАЦ .................................. 139 

5.4.1 Организациона структура......................................................................................... 139 

5.4.2 Најзначајнији резултати у 2018. години .................................................................. 139 

5.4.3 Основни показатељи успешности рада – чланови, коришћење услуга, програми 139 

5.4.4 Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ ............................... 142 

5.4.5 Фонд ......................................................................................................................... 143 

5.4.6 Кадар ........................................................................................................................ 143 

5.4.7 Простор и опрема ..................................................................................................... 143 



5 

5.4.8 Сарадња .................................................................................................................... 143 

5.5 ОДЕЉЕЊЕ БИБЛИОТЕКА „ВУК КАРАЏИЋ“, НОВИ БЕОГРАД .......................................... 144 

5.5.1 Организациона структура......................................................................................... 144 

5.5.2 Најзначајнији резултати у 2018. години .................................................................. 144 

5.5.3 Основни показатељи успешности рада – чланови, коришћење услуга, програми 145 

5.5.4 Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ ............................... 149 

5.5.5 Фонд ......................................................................................................................... 149 

5.5.6 Кадар ........................................................................................................................ 149 

5.5.7 Простор и опрема ..................................................................................................... 150 

5.5.8 Сарадња .................................................................................................................... 150 

5.6 ОДЕЉЕЊЕ БИБЛИОТЕКА „СВЕТИ САВА“, ЗЕМУН И СУРЧИН .......................................... 150 

5.6.1 Организациона структура......................................................................................... 150 

5.6.2 Најзначајнији резултати у 2018. години .................................................................. 150 

5.6.3 Основни показатељи успешности рада – чланови, коришћење услуга, програми 151 

5.6.4 Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ ............................... 153 

5.6.5 Фонд ......................................................................................................................... 154 

5.6.6 Кадар ........................................................................................................................ 154 

5.6.7 Простор и опрема ..................................................................................................... 154 

5.6.8 Сарадња .................................................................................................................... 154 

5.7 ОДЕЉЕЊЕ БИБЛИОТЕКА „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ“, САВСКИ ВЕНАЦ ................................. 154 

5.7.1 Организациона структура......................................................................................... 154 

5.7.2 Најзначајнији резултати у 2018. години .................................................................. 155 

5.7.3 Основни показатељи успешности рада – чланови, коришћење услуга, програми 155 

5.7.4 Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ ............................... 157 

5.7.5 Фонд ......................................................................................................................... 158 

5.7.6 Кадар ........................................................................................................................ 158 

5.7.7 Простор и опрема ..................................................................................................... 158 

5.7.8 Сарадња .................................................................................................................... 159 



6 

5.8 ОДЕЉЕЊЕ БИБЛИОТЕКА „ЛАЗА КОСТИЋ“, ЧУКАРИЦА .................................................. 159 

5.8.1 Организациона структура......................................................................................... 159 

5.8.2 Најзначајнији резултати у 2018. години .................................................................. 159 

5.8.3 Основни показатељи успешности рада – чланови, коришћење услуга, програми 160 

5.8.4 Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ ............................... 162 

5.8.5 Фонд ......................................................................................................................... 162 

5.8.6 Кадар ........................................................................................................................ 163 

5.8.7 Простор и опрема ..................................................................................................... 163 

5.8.8 Сарадња .................................................................................................................... 163 

5.9 ОДЕЉЕЊЕ БИБЛИОТЕКА „ИЛИЈА ГАРАШАНИН“, ГРОЦКА ............................................. 163 

5.9.1 Организациона структура......................................................................................... 163 

5.9.2 Најзначајнији резултати у 2018. години .................................................................. 163 

5.9.3 Основни показатељи успешности рада – чланови, коришћење услуга, програми 164 

5.9.4 Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ ............................... 165 

5.9.5 Фонд ......................................................................................................................... 166 

5.9.6 Кадар ........................................................................................................................ 166 

5.9.7 Простор и опрема ..................................................................................................... 166 

5.9.8 Сарадња .................................................................................................................... 166 

5.10 ОДЕЉЕЊЕ БИБЛИОТЕКА „ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ“, МЛАДЕНОВАЦ ................... 166 

5.10.1 Организациона структура......................................................................................... 166 

5.10.2 Најзначајнији резултати у 2018. години .................................................................. 166 

5.10.3 Основни показатељи успешности рада – чланови, коришћење услуга, програми 167 

5.10.4 Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ ............................... 169 

5.10.5 Фонд ......................................................................................................................... 169 

5.10.6 Кадар ........................................................................................................................ 170 

5.10.7 Сарадња .................................................................................................................... 170 

5.10.8 Друштвена одговорност ........................................................................................... 170 

5.10.9 Модернизација......................................................................................................... 170 



7 

5.11 ОДЕЉЕЊЕ БИБЛИОТЕКА „МИОДРАГ БУЛАТОВИЋ“, РАКОВИЦА .................................. 170 

5.11.1 Организациона структура......................................................................................... 170 

5.11.2 Најзначајнији резултати у 2018. години .................................................................. 170 

5.11.3 Основни показатељи успешности рада – чланови, коришћење услуга, програми 171 

5.11.4 Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ ............................... 173 

5.11.5 Фонд ......................................................................................................................... 173 

5.11.6 Кадар ........................................................................................................................ 174 

5.11.7 Простор и опрема ..................................................................................................... 174 

5.11.8 Сарадња .................................................................................................................... 174 

5.12 ОДЕЉЕЊЕ БИБЛИОТЕКА „ЈОВАН ДУЧИЋ“, БАРАЈЕВО ................................................... 174 

5.12.1 Организациона структура......................................................................................... 174 

5.12.2 Најзначајнији резултати у 2018. години .................................................................. 174 

5.12.3 Основни показатељи успешности рада – чланови, коришћење услуга, програми 175 

5.12.4 Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ ............................... 177 

5.12.5 Фонд ......................................................................................................................... 178 

5.12.6 Кадар ........................................................................................................................ 178 

5.12.7 Простор и опрема ..................................................................................................... 178 

5.12.8 Сарадња .................................................................................................................... 178 

5.12.9 Друштвена одговорност ........................................................................................... 178 

5.13 ОДЕЉЕЊЕ БИБЛИОТЕКА „МИЛОВАН ВИДАКОВИЋ“, СОПОТ ........................................ 179 

5.13.1 Организациона структура......................................................................................... 179 

5.13.2 Најзначајнији резултати у 2018. години .................................................................. 179 

5.13.3 Основни показатељи успешности рада – чланови, коришћење услуга, програми 179 

5.13.4 Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ ............................... 182 

5.13.5 Фонд ......................................................................................................................... 183 

5.13.6 Кадар ........................................................................................................................ 183 

5.13.7 Простор и опрема ..................................................................................................... 183 

5.13.8 Сарадња .................................................................................................................... 183 



8 

5.13.9 Друштвена одговорност ........................................................................................... 183 

5.13.10 Модернизација......................................................................................................... 183 

6 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА БИБЛИОТЕКЕ ........................ 184 

 

  



9 

1 ОПШТИ ПОДАЦИ О БИБЛИОТЕЦИ 

Библиотека града Београда1 је градска библиотека, по типу и функцијама јавна и матична, највећа 

позајмна библиотека у Србији. Основана је на основу Званичног акта Општине о оснивању јавне 

библиотеке Града Београда од 4. октобра 1928. године, ради обављања делатности у области 

културе од значаја за Град Београд, а 1961. 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. 

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.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.  

 
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” (Земун и 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 2018.   

Премашен планирани број уписаних чланова 

У Библиотеку је у 2018. уписано укупно 146.327 чланова, чиме је премашен план.  

Набављен значајан број јединица библиотечко-информационе грађе 

Библиотека је током 2018. године набавила 91.642 јединица грађе (монографских и серијских 

публикација), што је за преко 14.000 јединица више него 2017. године (77.733). Највише јединица 

грађе набављено је средствима оснивача, Града Београда (46.497), а потом у оквиру Републичког 

откупа (20.259).  

Број издатих јединица библиотечко-информационе грађе 

У 2018. години издато је укупно 1.678.489 књига и друге библиотечко-информационе грађе, што је 
око 11,5 јединица по члану. 

Велики број културних програма 

У мрежи БГБ одржано је укупно 3.010 програма чиме је значајно премашен план (2.288). Програмима 

је присуствовало  242.771 посетилаца. 

Дигитална библиотека 

Број прегледа Дигиталне Библиотеке града Београда у 2018. је 657.772, а укупан број прегледа од 

почетка рада Дигиталне БГБ (2012-2018) је 1.638.656. 

Аутоматизација пословања 

Обезбеђени су рачунари и брзи интернет у свим објектима у мрежи БГБ и успостављено је 

аутоматизовано пословање на нивоу читаве мреже инсталацијом најновије верзије система за 

библиотечко пословање БИСИС 5. Ово се може сматрати историјским искораком јер је први пут 

читава БГБ мрежа овухваћена јединственим пословним системом. 

МетЛиб конференција 

Библиотека је од 13. до 18. маја 2018.  године, организовала једну од најважнијих светских 

библиотечких конференција – МетЛиб 2018. МетЛиб конференцију организује ИФЛА Секција 

библиотека великих градова (IFLA Metropolitan Libraries Section) почевши од 1968. године. Према 

оценама свих учесника, јубиларна 50. конференција изузетно успешно је организована и била је 

место представљања и разматрања иновативних библиотечких пракси. Конференција је окупила 

преко 30 учесника из највећих светских јавних библиотека и 15 учесника из Србије. 

Пројекти 

Библиотека је у 2018. години реализовала више значајних пројеката, од којих издвајамо: 

 Развој и инсталација библиотечког информационог система БИСИС у облаку – фаза 2. У 

оквиру пројекта је унапређен библиотечки систем БИСИС 5 и имплементиран у читаву БГБ 

мрежу. Пројекат је подржало Министарство културе и информисања.  



11 

 НАСЛЕЂЕ НА ДОДИР – Иновативна презентација и промоција највреднијег културног наслеђа 

из колекције Дигиталне БГБ путем презентационог киоска – интерактивног екрана на додир. 

Пројекат је подржало Министарство културе и информисања. 

 Физичка заштита, конзервација и рестаурација старе и ретке библиотечке грађе фонда 

периодике БГБ (XIX век). Пројекат је подржало Министарство културе и информисања.  

 Гостовање изложбе „Српска књижевност и велики ратˮ у Културном центру Србије у Паризу. 

Пројекат је подржало Министарство културе и информисања. 

 Пројекат израде Стратегије информационог система Библиотеке града Београда. 

 Пројекат „Београдски библиотекари о Београду“, у оквиру кога су библиотекари Библиотеке 

града Београда писали чланке на Википедији о Библиотеци, Београду и темама из 

књижевности. Пројекат је проглашен од стране „Викимедије Србије“ за најбољи пројекат који 

је ова организација подржала у 2018. години. 

 У акцији промовисања књиге и библиотеке „Сви смо у библиотециˮ познати библиотекари 

били су Дејан Тиаго Станковић, Зоран Живковић, Дејан Цукић, Сузана Петричевић, Даница 

Ристовски, Петар Бенчина, Синиша Убовић, Пеца Поповић... 

 БГБ учествује у пројекту „Огледало културе Београда у медијима” у реализацији УГ „Епомена” 

под покровитељством Секретаријата за културу Града Београда. 

 Библиотека је крајем 2018. године отпочела реализацију великог двогодишњег међународног 

пројекта „Re-designing and co-creating innovative cultural heritage services through libraries” 

(iTSELF). Пројекат се реализује у оквиру Еразмус+ програма, уз подршку Европске комисије.  

Нове иновативне услуге у Библиотеци 

 Библиотека града Београда у сарадњи са Међународним фестивалом документарног филма 

Белдокс и Народном библиотеком Србије реализује пројекат AVA.Doc Београд 

https://belgrade.ava.watch. Чланови Библиотеке имају ексклузивну прилику да бесплатно 

користе филмску онлајн платформу AVA VOD и гледају најквалитетније савремене 

документарне филмове. 

 Уведен сервис Питај библиотекара (Questionpoint, www.questionpoint.org) – услуга 

комуницирања корисника са библиотекарима путем специјалне онлајн платформе. 

 „Огледало културе Београда у медијима” – бесплатан приступ архиву штампаних медија који 

садржи више од 300.000 текстова из области културе, прикупљених од 2003. године до данас. 

Сарадња 

 Библиотека је приступила Унији библиотека Кине и источноевропских и централноевропских 

земаља са седиштем у граду Хангџоу. Ова културна сарадња има за циљ јачање веза између 

Кине и овог дела Европе, као и унапређивање и промовисање библиотечке делатности кроз 

техничку и културну сарадњу интернационалне заједнице библиотека.  

 Успостављена је посебна сарадња са Шангајском библиотеком.  

 У оквиру сарадње са словеначким библиотекама, изложба БГБ о Бранку Ћопићу, након Копра 

и Мурске Соботе, гостовала је у Новом Месту.  

 Кроз сарадњу са Филолошким факултетом у Београду и Међународним комитетом слависта, 

БГБ је учествовала у реализацији 16. Међународног конгреса слависта. 

https://belgrade.ava.watch/
https://www.questionpoint.org/crs/servlet/org.oclc.admin.BuildForm;jsessionid=F367E14FCD311EB2950FD4C7B90F27B7?&institution=14073&type=1&language=1&qphost=qpap02pxdu.prod.oclc.org&
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Издавачка делатност 

  „Милош Црњански, изблизаˮ, приређивач Михајло Пантић (едиција Врхови) 

 „Лаза К. Лазаревић – довршене приповеткеˮ, приређивачи Ружица Јовановић и Душан 

Иванић (едиција Врхови) 

 „Душан Ковачевић – хумор је светлостˮ, приређивач Михајло Пантић (едиција Врхови) 

 „Дечја одељења Библиотеке града Београдаˮ, аутор Бранка Драгосавац (едиција Марија Илић 

Агапова) 

Објекти 

 Отворена је реновирана Библиотека „Илија Гарашанин”, Гроцка (фебруар 2018) 

 Отворена је Библиотека „Исидора Секулић”, Савски венац (фебруар 2018) 

 Отворено је Дечје одељење „Чика Јова Змај” (децембар 2018) 

Награде 

Додељена књижевна награда „Ђорђе Јовановићˮ Слободану Владушићу и Зорану Милутиновићу и 

награда „Мома Димићˮ Горану Гоцићу. 

Признања 

Народна библиотека „Вук Караџићˮ, Велико Градиште доделила је Библиотеци града Београда 

Признање за успешну сарадњу у реализацији програма и пројеката у култури. Повеља је додељена 

поводом 170 година од оснивања Градиштанског читалишта. 
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3 ОПШТИ ПРЕГЛЕД РАДА    

3.1  Чланови  

3.1.1 Број уписаних чланова 

У Библиотеку града Београда, у 2018. години, уписано је 146.327 чланова, што је за 1.327, односно 

0.9% више од броја планираног у Програму рада за 2018. годину. Евидентирано је укупно 866.732  

корисника основних библиотечких услуга (коришћење фонда, читаонице, интернета, референских и 

комерцијалних услуга), што значи да је у просеку сваки члан током 2018. године, 6 пута користио 

основне услуге БГБ-а.3 Издато је 1.678.489 јединица библиотечко-информационе грађе (књижне и 

некњижне грађе) што чини 11,5 јединица по уписаном члану.  

БИБЛИОТЕКА  
(општина) 

Број чланова 
Број корисника 
основних услуга 

Број издатих 
јединица грађе 

БГБ 39.197 165.794                         354.643              

Барајево 3.500 13.215 29.302 

Вождовац 6.770 61.221 119.518 

Врачар 9.484 48.674 83.018 

Гроцка 7.211 64.723 108.868 

Звездара 13.962 99.776 125.103 

Земун и Сурчин 15.575 90.411 161.336 

Младеновац 5.542 26.697 72.559 

Нови Београд 16.503 86.127 196.890 

Раковица 5.176 30.211 67.317 

Савски венац 4.155 31.534 56.627 

Сопот 4.529 22.464 45.207 

Стари град 6.216 44.801 96.165 

Чукарица 8.507 81.084 161.936 

УКУПНО 146.327 866.732 1.678.489 
Табела 2: Општи преглед броја чланова, корисника и издатих јединица библиотечке грађе 

у  2018. години   

Посматрано према одељењима, највећи број чланова уписан је у ОЈ Библиотека града Београда 

39.197. Следи Одељење библиотека „Вук Караџић“ Нови Београд 16.503 и Одељење библиотека 

„Свети Сава” Земун и Сурчин 15.575. 

Посматрано у односу на остварење плана, план је процентуално највише остварен у Одељењу 

библиотеци „Доситеј Обрадовић”, Вождовац 141.04%, у Одељењу библиотеци „Вук Караџић”, 

Звездара 116.35%, а потом  у Одељењу за рад са корисницима БГБ 113.15%. 

 

 

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

Остварено  

2018. План 2018. 

„Јован Дучић” Барајево 3.500 3.500 100% 

„Доситеј Обрадовић” Вождовац 6.770 4.800 141.04% 

„Петар Кочић” Врачар 9.484 9.500 99.83% 

„Илија Гарашанин” Гроцка 7.211 7.000 103.01% 

„Вук Караџић” Звездара 13.962 12.000 116.35% 

„Свети Сава” Земун и Сурчин 15.575 14.700 105.95% 

„Деспот С. Лазаревић” Младеновац 5.542 6.500 85.26% 

„Вук Караџић” Нови Београд 16.503 15.000 110.02% 

„Миодраг Булатовић” Раковица 5.176 6.500 79.63% 

„Исидора Секулић” Савски венац 4.155 4.000 103.88% 

„Милован Видаковић” Сопот 4.529 4.500 100.64% 

„Ђорђе Јовановић” Стари Град 6.216 6.000 103.60% 

„Лаза Костић" Чукарица 8.507 8.500 100.08% 

БГБ одељења  
  Амерички кутак 16.141 17.000 94.95% 

Одељење за рад са корисницима 22.629 20.000 113.15% 

Дечје одељење 299 5.500 5.44% 

Периодика и Завичајно одељење 128 - - 

Укупно БГБ 39.197 42.500 92.23% 

УКУПНО 146.327 145.000 100.92% 

Табела 3: Број уписаних чланова у 2018. години у односу на Програм рада за 2018. годину 

Посматрано хронолошки, у периоду од 10 година (2009-2018), 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. Број уписаних сигурно би био и већи да је Дечје одељење радило целе 

године (отворено 11.12.2018.). 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

99.700 130.570 140.000 142.000 145.000 141.000 145.000 145.000 146.100 145.000 

123.274 143.765 160.463 165.079 147.060 142.983 151.427 147.447 150.574 146.327 

Табела 4: Број уписаних у односу на планирани број чланова, у периоду 2009-2018. 

 
Графикон 1: Преглед уписаних чланова у периоду 2009-2018. 
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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, незапослени (према евиденцији НСЗ), 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 42.506, односно 

29.05% свих уписаних. За њима следе пензионери 27.471 (18.77%) и ученици основних школа 24.736 

(16.90%). Најмање је уписаних незапослених (према евиденцији Националне службе за 

запошљавање) 2.172. (1.48%). 

БИБЛИОТЕКА   
(општина) 

Предшк. 
узраст 

Ученици 
ОШ 

Ученици 
СШ 

Студенти Запосл. Незапосл. Пензионери Остали 

Плаћена 
чланарина 

65+ 

БГБ 406 1.667 3.040 8.204 7.126 543 1.410 15.994 807 

Барајево 812 1.059 62 29 711 42 29 445 311 

Вождовац 3.445 1.488 226 123 751 107 123 345 162 

Врачар 2.750 1.716 237 427 1.196 153 122 415 2.468 

Гроцка 3.986 1.047 561 326 772 93 370 43 13 

Звездара 6.697 2.649 816 383 1.451 233 239 853 641 

Земун и 
Сурчин 4.853 4.503 560 329 2.004 348 763 1.563 652 

Младеновац 1.768 1.141 185 274 933 18 13 384 826 

Нови 
Београд 7.411 3.185 322 98 1.475 152 167 750 2.943 

Раковица 1.728 1.304 152 69 532 112 234 993 52 

Савски 
венац 2.967 559 55 30 251 39 42 166 46 

Сопот 1.382 748 254 120 743 60 6 96 1.120 

Стари град 2.506 1.302 295 117 663 35 39 571 688 

Чукарица 1.795 2.368 433 491 1.483 237 242 1.054 404 

УКУПНО 42.506 24.736 7.198 11.020 20.091 2.172 
3.799 23.672 

11.133 
27.471 

Табела 5: Број уписаних чланова Библиотеке према занимању, односно узрасту 
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 Графикон 2: Чланови Библиотеке према занимању, односно узрасту,  

процентуални однос 

Посматрано према полу, већи број чланова Библиотеке чине жене, којих је укупно 80.974 (55.34%), 

док је мушкараца  65.353 (44.66%).  

 

  
Графикон 3: Чланови Библиотеке према полу 

3.2 Коришћење услуга и библиотечко-информационе грађе 

У 2018. години, било је укупно  1.105.280 корисника различитих услуга Библиотеке које су пружене у 

њеним објектима у читавој мрежи.4 Од тога је тзв. основне услуге – фонд, читаоницу, интернет и 

референсне услуге  користило 866.732 особа, културно-образовне програме посетило је 242.771 

особа. Посматрано по појединачним услугама, највише је корисника фонда, укупно 643.330, а 

најмање корисника комерцијалних услуга 106. Фонд су највише користили запослени и пензионери 

65+, читаоницу студенти и ученици средњих школа, интернет ученици средњих школа, а референсне 

услуге ученици средњих школа и одрасли. 

 

 

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

29%

17%

5%8%

14%

19%
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Ученици СШ

Студенти

Запослени
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Остали

Мушкарци
45%

Жене
55%



17 

Табела 6: Број корисника услуга Библиотеке града Београда у 2018. год. 

 

 
Графикон 4: Однос коришћења основних врста услуга у Библиотеци 

3.2.1 Коришћење библиотечко-информационе грађе 

Као што  табела испод показује, у 2018. години у Библиотеци је издато укупно 1.678.489 јединица 

библиотечко-информационе грађе, и то 1.672.615  јединице књижне и 5.874 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 

74%

1%

16%

9%
Број корисника 
фонда

Бр. корисника 
интернет читаоница

Бр. корисника 
референсних услуга

Број корисника 
читаонице

Библиотека 

(општина) 

Број 

корисника 

фонда 

Број 

корисника 

читаонице 

Број 

корисника 

интернет 

читаонице 

Број корисника 

референс. 

услуга 

Број 

корисника 

комерц. 

услуга 

УКУПНО 

корисници 

основних 

услуга 

УКУПНО 

посетиоци 

програма 

УКУПНО  

посетиоци 

програма и 

остали 

посетиоци 

БГБ 99.496 25.013 4.104 37.075 106 165.794 200.458 210.500 

Барајево 11.411 740 67 997 0 13.215 18.394 18.598 

Вождовац 41.717 2.285 536 16.683 0 61.221 82.028 82.120 

Врачар 34.994 6.188 1.416 6.076 0 48.674 52.682 52.800 

Гроцка 58.658 2.203 559 3.303 0 64.723 72.712 74.060 

Звездара 63.671 11.935 1.367 22.803 0 99.776 128.183 132.518 

Земун и 

Сурчин 69.896 11.566 154 8.795 0 90.411 112.744 112.867 

Младеновац 23.571 1.965 / 1.161 0 26.697 27.821 28.113 

Нови 

Београд 62.566 3.722 / 19.839 0 86.127 138.763 138.899 

Раковица 23.156 793 511 5.751 0 30.211 37.710 37.835 

Савски венац 23.284 1.084 426 6.740 0 31.534 42.780 42.900 

Сопот 20.593 1.007 / 864 0 22.464 25.117 25.463 

Стари град 34.679 4.487 136 5.499 0 44.801 54.401 55.089 

Чукарица 75.638 432 277 4.737 0 81.084 93.050 93.518 

УКУПНО 643.330 73.420 9.553 140.323 106 866.732 1.086.843 1.105.280 
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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  2018. години износио је 1. 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 352.404 2.239 354.643 

Барајево 29.249 53 29.302 

Вождовац 119.444 74 119.518 

Врачар 82.136 882              83.018   

Гроцка 108.868 0 108.868 

Звездара 124.703 400 125.103 

Земун и Сурчин 161.326 10 161.336 

Младеновац 72.090 469 72.559 

Нови Београд 196.885 5 196.890 

Раковица 67.280 37 67.317 

Савски венац 56.627 0 56.627 

Сопот 44.672 535 45.207 

Стари град 95.243 922 96.165 

Чукарица 161.688 248 161.936 

УКУПНО 1.672.615 5.874 1.678.489 

Табела 7: Коришћење фонда у 2018. години 

3.3  Фонд  

3.3.1  Набавка библиотечко-информационе грађе 

Према подацима групног инвентара по начину набавке, Библиотека града Београда је у 2018. години 

за мрежу одељења Библиотеке града Београда набавила 91.642 јединице грађе што је за преко 

14.000 јединица више него 2017. године (77.733).   

Редни 
број 

Начин набавке Број примерака 

1. Републички откуп 20.259 

                                                             
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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2. 
Јавна набавка (средства одобрена од Секретаријата за 
културу Скупштине града Београда) 

46.497 

3. Локални обавезни примерак 2.358 

4. 
Поклони (маркетинг, поклон издавача, замена, размена, 
издања БгБ) и куповина од сопствених средстава и од 
средстава предвиђених за матичне функције) 

22.528 

УКУПНО                91.642 

3.4 Културно-образовна делатност  

У 2018. години у мрежи БГБ одржано је укупно 3.010 културно-образовних програма, 1.444 програма 

за одрасле, а 1.566 за децу и младе, уз присуство 242.771 посетилаца. Овим је годишњи план 

премашен (131.56%).  

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  331 192 139 10.562 

БГБ – Дечје одељење 5 0 5 220 

БГБ – Одељење за културне 
програме  125 125 0 23.200 

БГБ – Одељење за рад са 
корисницима 80 80 0 8.315 

БГБ – Периодика и Завичајно 
одељење 20 20 0 15.567 

БГБ укупно 561 417 144 57.864 

Барајево 97 24 73 5.179 

Вождовац 150 42 108 20.807 

Врачар  130 31 99 4.008 

Гроцка 189 111 78 7.989 

Звездара 434 220 214 28.407 

Земун и Сурчин 314 168 146 22.333 

Младеновац 71 9 62 1.124 

Нови Београд 354 197 157 52.636 

Раковица 55 25 30 6.959 

Савски венац 73 45 28 11.246 

Сопот 88 8 80 2.653 

Стари град   353 92 261 9.600 

Чукарица 141 55 86 11.966 

УКУПНО 3.010 1.444 1.566 242.771 

Табела 9: Број програма и посетилаца у 2018. години 



20 

Важан сегмент културне делатности Библиотеке и у 2018. години била су гостовања њених изложби у 

Србији и региону:  

 Изложба „Био једном један лаф – Душко Радовић”,  ОШ „Жарко Зрењанин“, Апатин (јануар 

2018) 

 Изложба о Бранку Ћопићу, „Библиотека Мирана Јарца“, Ново Место, Словенија (март 2018) 

 Изложба „Био једном један лаф – Душко Радовић”, Библиотека шабачка (април 2018) 

 Изложба „Српска књижевност и Велики рат“, Филолошки факултет, Београд (август 2018) 

 Изложба „У соби сопствених портрета“ (БГБ и Институт за књижевност и уметност),  Fестивал 

„Њена земља“, Дом омладине, Београд, (септембар 2018). 

 Изложба „Српска књижевност и Велики рат“, Културни центар Србије, Париз, Француска 

(октобар 2018) 

 Изложба „Српска књижевност и Велики рат“, Мала галерија Дома Војске Србије, Београд 

(новембар 2018) 

 Изложба „Српска књижевност и Велики рат“, Библиотека „Димитрије Туцовић“, Лазаревац 

(децембар 2018) 

 Изложба „Био једном један лаф – Душко Радовић”, Центар за културу и образовање 

„Раковица“ (новембар 2018). 

3.5 Пројектна делатност 

Библиотека је у 2018. 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:  

 Развој и инсталација библиотечког информационог система БИСИС у облаку – фаза 2. 

Пројекат је обухватао: а) Имплементацију БИСИС-а 5 у БГБ, Градску библиотеку у Новом Саду 

и Библиотеку шабачку, уз усклађивање начина рада, обраде података и извештавања тако да 

све библиотеке могу да користе јединствени систем (посебно захтеван задатак био је 

увођење БИСИС-а 5 у БГБ мрежу због њене сложене тростепене структуре); б) Даље 

усавршавање основних функција БИСИС 5 система (обрада, циркулација и извештавање); в) 

Унапређење безбедности система; г) Усклађивање система са Правилником о ближим 

условима за дигитализацију библиотечко-информационе грађе и извора. Пројекат је 

реализован у партнерству са ГБНС и БШ, уз подршку Министарства културе и информисања. 

 НАСЛЕЂЕ НА ДОДИР – Иновативна презентација и промоција највреднијег културног наслеђа 

из колекције Дигиталне БГБ путем презентационог киоска – интерактивног екрана на додир. 

Пројекат је подржало Министарство културе и информисања. 

 Физичка заштита, конзервација и рестаурација старе и ретке библиотечке грађе фонда 

периодике БГБ (XIX век). Пројекат је подржало Министарство културе и информисања.  

 Гостовање изложбе „Српска књижевност и велики ратˮ у Културном центру Србије у Паризу. 

Пројекат је подржало Министарство културе и информисања. 
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 Пројекат израде Стратегије информационог система Библиотеке града Београда. У оквиру 

пројекта израђене су Спецификација с-краја-на-крај процеса Подршка операцијама и 

Спецификација с-краја-на-крај процеса Управљање налогом / регистрацијом корисника. 

 Пројекат „Београдски библиотекари о Београду“, у оквиру кога су библиотекари Библиотеке 

града Београда писали чланке на Википедији о Библиотеци, Београду и темама из 

књижевности. Пројекат је проглашен од стране „Викимедије Србије“ за најбољи пројекат који 

је ова организација подржала у 2018. години. 

 У акцији промовисања књиге и библиотеке „Сви смо у библиотециˮ познати библиотекари 

били су Дејан Тиаго Станковић, Зоран Живковић, Дејан Цукић, Сузана Петричевић, Даница 

Ристовски, Петар Бенчина, Синиша Убовић, Пеца Поповић... 

 БГБ је узела учешће у пројекту „Огледало културе Београда у медијима” који је реализовао УГ 

„Епомена” под покровитељством Секретаријата за културу Града Београда. Циљ пројекта је 

да се установама културе омогући бесплатан приступ архиву штампаних медија који садржи 

више од 300.000 текстова из области културе, прикупљених од 2003. године до данас. 

 Библиотека је крајем 2018. године отпочела реализацију великог двогодишњег међународног 

пројекта „Re-designing and co-creating innovative cultural heritage services through libraries” 

(iTSELF). Пројекат се реализује у оквиру Еразмус+ програма, уз подршку Европске комисије.  

 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 1. јуна 2018. 

 БГ пракса 2018. 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 9 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.  

Монографске публикације су распоређене у посебне колекције: Стари Београд; Београд у 

сећањима; Београдски јубилеји; Београд на Балкану и Београд кроз библиографије.  

Дигитализоване монографске публикације: 

 Поглед са Калемегдана Владимира Велмар Јанковића из 1938. године; 200стр.; 

 Мезимац  Доситеја Обрадовића, штампана пре тачно два века, 1818. године; 242 стр.; 

 каталог Списак слика прве аматерске [фотографске] изложбе из 1901. године; 24 стр.; 

 каталог Драгоцености Библиотеке града Београда из 2018; 

 Сећање на Болије, Војина Ђорђевића и Милана Стојановића, из 1930. године; 279 стр. 

       

Серијске  публикације: 

http://dlibra.bgb.rs/
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 Новине Београдског читалишта, серија 1991-1998; 

 лист „Змај”, два годишта. 

  

Скениран материјал: 

 Недељне илустрације, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937: 6.164 скенова тј. 12.228 стр.; 

 Школски лист, 1861: 435 скенова тј. 870 стр.; 

 Даница, 1860, 1863, 1865: 1.299 скенова, тј. 2.598 стр.; 

 Сцена, 1977: 3 скена тј. 6 стр.;  

 Савременик, 1958: 5 скенова тј. 10 стр.;    

 Борба, 1952: 2 скена тј. 4 стр.;   

 Политика, 2001: 1 скен тј. 2 стр.   

Укупно:  7.972 скенова, односно 15.744 страна. 

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 ).  

Дигитализовано је 887 фотографија  са културно-образовних програма БГБ уз метаподатке истих, на 

LoCloud сервису – https://bgb.locloudhosting.net.  

Број прегледа Дигиталне Библиотеке града Београда у 2018. је 657.772, а укупан број прегледа од 

почетка рада Дигиталне БГБ (2012-2018) је 1.638.656. 

3.7 Рачунарска и техничка опрема  

Библиотека је додатно унапредила своју рачунарску инфраструктуру, куповином 74 десктоп 

рачунара.  

У оквиру пројекта „Развој и инсталација библиотечког информационог система БИСИС у облаку – 

фаза 2ˮ купљени су резервни сервер HP Xeon и CISCO ASA Firewall за библиотечку апликацију Бисис 5. 

Такође је купљен и одговарајући рек орман.  

За новоформирани Мултимедијални кутак у оквиру пројекта AVA Doc набављено је 5 мини ПС 

десктоп рачунара са посебним мониторима за квалитетно коришћење мултимедијалних садржаја. 

У оквиру пројекта „Иновативна презентација и промоција највреднијег културног наслеђа из 

колекције Дигиталне БГБˮ купљен је презентациони киоск са великим екраном на додир. 

Обезбеђен је брзи интернет за читаву БГБ мрежу. 

Унапређени су технички капацитети Римске дворане инсталацијом квалитетног аудио-видео система. 

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.  

 

http://dlibra.bgb.rs/
https://bgb.locloudhosting.net/
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3.8 Реновирање и опремање простора 

У фебруару месецу, у реновираном простору Месне заједнице „Сењак” отпочела је са радом 

Библиотека „Исидора Секулић”. Библиотека је била затворена 2011. године, а сада је у простор који 

је уређен средствима Општине Савски венац, пресељено, сходно могућностима које простор 

допушта, 6.020 књига.  

У понедељак, 26. фебруара 2018. године, свечано је отворена Библиотека „Илија Гарашанин” у 

Гроцкој. Градска општина Гроцка је, у сарадњи са управом Града Београда, спровела опсежне радове 

на обнови објекта Библиотеке у Гроцкој. У оквиру реконструкције заштићене амбијенталне целине 

„Грочанска чаршија” од великог значаја за Републику Србију, у оквиру Библиотеке је адаптиран и 

опремљен простор за будућу сталну изложбену поставку, културно-историјску збирку легата проф. др 

Александра Костића, како би се формирао репрезентативан простор културе у овој београдској 

општини. 

Дечје одељење „Чика Јова Змај” отворено у децембру 2018 у Змај Јовиној улици. 

Замењени столарија и прозори у Централној библиотеци „Доситеј Обрадовић“, Вождовац, „Миодраг 

Булатовић“, Раковица и у огранку у Новој Галеници.  

Реновирање улаза, постављање заштитне роло решетке, замена врата и излога у Фонду периодике 

на Студентском тргу. 

Библиотека је током 2018. године спроводила редовне послове на одржавању инфраструктурне 

функционалности објеката у читавој БГБ мрежи.  

3.9 Сарадња  

Библиотека је током 2018. 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 приступила Унији библиотека Кине и источноевропских и централноевропских 

земаља са седиштем у граду Хангџоу. Ова културна сарадња има за циљ јачање веза између 

Кине и овог дела Европе, као и унапређивање и промовисање библиотечке делатности кроз 

техничку и културну сарадњу интернационалне заједнице библиотека.  

 Успостављена је посебна сарадња са Шангајском библиотеком.  

 У оквиру сарадње са словеначким библиотекама, изложба БГБ о Бранку Ћопићу гостовала је у 

библиотекама у Мурској Соботи и Новом Месту.   

 Кроз сарадњу са Филолошким факултетом у Београду и Међународним комитетом слависта, 

БГБ је учествовала у реализацији 16. Међународног конгреса слависта. 

 Сарадња са Амбасадом САД и Домом омладине Београд – рад Америчког кутка и бесплатни 

часови енглеског језика за децу слабијег материјалног статуса; 
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 Културна сарадња са иностраним културним центрима и амбасадама у Београду – 

реализација више заједничким програма; 

 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; 

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

номиновањем књига;  

 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; 

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

давања крви; 

 Сарадња са Министарством културе и информисања 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 позориштима: Дечје позориште „Бошко Буха“, Позориште на Теразијама, 

Београдско драмско позориште и Установа културе „Вук“ – 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“ путем које су дизајнирани излози БГБ. 

3.10  Стручне активности и стручно усавршавање у 2018. 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 Организационог одбора Библионет 2018, Нови 

Сад. 

- 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 

Чланство у међународним организацијама: 

-IFLA/ Metropolitan Section /Standing Committee member  

-INELI group member, Bil and Melinda Gates Foundation 

Састанак чланова мреже OCLC-EMEA Regional Council 

Meeting, Единбург, Шкотска, 20-21.02.2018. 

Представљање изложбе о Бранку Ћопићу, Библиотека 

Мирана Јарца, Ново Место, Словенија, 26.03.2018. 

Презентација рада Introduction to Belgrade City Library’s 

Network, Конференција МЕТЛИБ, БГБ, 13-18.05.2018. 

Презентација рада Preparing Library for Tomorrow Public 

Libraries, Digital-information Literacy Crossroads and Life-

long Learning , Десета QQML конференција, Крит, Ханија, 

22-25.05.2018. 

Учешће на 26. EBLIDA Annual Council Meeting and 

EBLIDA/NAPLE  conference  „Libraries bridging borders”; 

Састанак Већа EBLIDE, Стразбур, Француска, 30-31.05. 

2018. 

Представљање изложбе „Српска књижевност и Велики 

рат”  у Културном центру Србије у Паризу, Француска, 

3.10.2018. 
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Одељење, стручни радник, радно 

место (звање) 

Назив дешавања, место и време 

Први форум челника уније библиотека Кине и 

источноевропских и централноевропских земаља, 

Хангџоу, НР Кина, 19-22.10.2018. 

Презентација рада INELI - шта треба знати да бисте 

постали иноватор, Међународна EUNIC конференција 

„Каква нам библиотека треба?“, Народна библиотека 

Србије, 26.10.2018. 

Марјан Маринковић, помоћник 

директора за библиотечку делатност, 

виши библиотекар   

Састанак Global Libraries, Сијетл, САД, 28.02-3.03.2018. 

(представник ИНЕЛИ-Балкан мреже библиотекара 

иноватора) 

 „О читању: шта читамо и шта препоручујемо - постојеће 

и могуће праксе вредновања и промовисања 

књижевности у библиотекама“, Народна библиотека 

Србије, 28.03.2018. (предавач) 

Презентација рада Дигитална БГБ, Међународна 

конференција Digital Day, Југословенско драмско 

позориште, 09.05.2018. 

Конференција МЕТЛИБ, БГБ, 13-18.05.2018. 

(организовање Конференције и члан Радног 

председништва). 

Одржао предавање-семинар Постојеће и могуће праксе 

вредновања и промовисања књижевности путем 

библиотека, Библиотека шабачка, 01.06.2018. 

Међународни скуп „Београдски контрапункт 2018 - 

Личне слике света у покрету“, Југословенска кинотека, 

04.06.2018. 

Међународна конференција Next Library Conference, 

Берлин, Немачка, 12-15.09.2018. 

Представљање изложбе „Српска књижевност и Велики 

рат”  у Културном центру Србије у Паризу, Француска, 

3.10.2018. 

Излагање на стручном скупу „Библиотеке у културном 

животу Србијеˮ, Библиотека „Стефан Првовенчани“, 

Краљево, 08.10.2018. 

Међународна EUNIC конференција „Каква нам 

библиотека треба?“, Народна библиотека Србије, 

26.10.2018. 
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Одељење, стручни радник, радно 

место (звање) 

Назив дешавања, место и време 

Станка Јовичић, помоћник директора 

за библиотечку делатност, виши 

библиотекар   

Семинар „Библиотеке, архиви и култура сећања у 

савременој едукацији о Холокаусту“, Архив града Новог 

Сада, 22.02.2018.; УБ „Светозар Марковић“, 23.04.2018. 

Семинар „Основе савременог библиотекарства за 

школске библиотекаре“, Библиотека шабачка, 

30.03.2018; БГБ, 20.04.2018. (аутор и предавач) 

Презентација рада BCL’s role in building an inclusive 

community – programs and services for persons with 

disabilities (коаутор), Конференција МЕТЛИБ, БГБ, 13-

18.05.2018. 
Презентација рада Infromation-Library-Knowledge 

(коаутор),  Десета QQML конференција, Крит, Ханија, 22-

25.05.2018.; Председавајући сесије The Added Value of 

Library Services. 

Међународни скуп „Београдски контрапункт 2018 - 

Личне слике света у покрету“, Југословенска кинотека, 

04.06.2018. 

Конференција „Присуство установа културе Србије на 

Интернету“, БГБ, 25.09.2018. 

Семинар „INELI Balkans - библиотечка мрежа као пример 

културне дипломатије“, БГБ, 15.10.2018. 

Међународна EUNIC конференција „Каква нам 

библиотека треба?“, Народна библиотека Србије, 

26.10.2018. 

 Семинар „Студирање за све - библиотека Правног 

факултета као подршка студентима оштећеног вида“, 

Правни факултет, Београд, 30.10.2018. 

Презентација пројекта „Огледало културе Београда у 
медијима”, Завод за проучавање културног развитка, 
02.11.2018. 
 „Библиотеке Србије у међународној библиотечкој мрежи 

за учење о Холокаусту“, Народна библиотека Србије, 

07.12.2018. 

Одељење за унапређење библиотечке делатности 

Марина Неђић, начелник, виши 

библиотекар 

Семинар „Алатке у руке - креирање и анимација прича уз 

помоћ ИКТ мајстор(иј)а“, Библиотека „Драган Лукић“, 

12.04.2018. 
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Одељење, стручни радник, радно 

место (звање) 

Назив дешавања, место и време 

Презентација рада Примена асистивне технологије у 

раду школских библиотекара на територији Београда, 

Стручни скуп библиотекара Републике Српске, Требиње, 

26-27.04.2018. 

Рад BCL’s role in building an inclusive community – programs 

and services for persons with disabilities (коаутор), 

Конференција МЕТЛИБ, БГБ, 13-18.05.2018. 

Међународни скуп „Београдски контрапункт 2018 - 

Личне слике света у покрету“, Југословенска кинотека, 

04.06.2018. 

Стручно-научни скуп Библионет 2018, Нови Сад, Матица 

српска, 07-9.06.2018. 

Конференција „Присуство установа културе Србије на 

Интернету“, БГБ, 25.09.2018. 

Предавање по позиву Примена асистивне технологије у 

инклузивним активностима за особе са 

инвалидитетом у библиотекама у Србији, Петнаести 

округли стол за књижничарске услуге за особе с 

инвалидитетом и особе с посебним потребама, Загреб, 

28.09.2018.   

Девети Београдски интернационални филмски фестивал 

особа са инвалидитетом, БОСИФЕСТ 2018, Сава центар, 

10.10.2018. 

Семинар „INELI Balkans - библиотечка мрежа као пример 

културне дипломатије“, БГБ, 15.10.2018. 

Међународна EUNIC конференција „Каква нам 

библиотека треба?“, Народна библиотека Србије, 

26.10.2018. 

Презентација рада Инклузија кроз уметност - 

интердисциплинарни програмски садржаји намењени 

особама са инвалидитетом у установама културе у 

Србији (коаутор), Двадесет други семинар „Архиви, 

књижнице, музеји : могућност сурадње у окружењу 

глобалне информацијске инфраструктуре“, Пореч, 21-23-

11.2018. 
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Одељење, стручни радник, радно 

место (звање) 

Назив дешавања, место и време 

Снежана Кавалић-Арсенијевић, 

виши библиотекар 

Едукативно предавање за библиотекаре специјалних 

библиотека: инвентарисање, каталогизација и ревизија 

библиотечко-информационе грађе , БГБ, 19.01.2018. 

(предавач). 

Семинар „Основе савременог библиотекарства за 

школске библиотекаре“, Библиотека шабачка, 

30.03.2018; БГБ, 20.04.2018. (предавач) 

Семинар „Ко то тамо прича?“, БГБ, 25.04.2018. 

Семинар „INELI Balkans - библиотечка мрежа као пример 

културне дипломатије“, Народна библиотека Србије, 

08.05.2018. 

Међународни скуп „Београдски контрапункт 2018 - 

Личне слике света у покрету“, Југословенска кинотека, 

04.06.2018. 

Конференција „Доступност приступачне литературе за 

особе оштећеног вида“, Београдски сајам, 25.10.2018. 

Мирјана Ђапић Пејовић, 

библиотекар 

Семинар „Ко то тамо прича?“, БГБ, 25.04.2018. 

Конференција „Присуство установа културе Србије на 

Интернету“, БГБ, 25.09.2018. 

Душанка Шево, библиотекар Конференција „Присуство установа културе Србије на 

Интернету“, БГБ, 25.09.2018. 

Маријана Пурић, виши библиотекар Викимедија (презентација кампање #1Lib1Ref), Београд, 

УБ „Светозар Марковић“, 23.01.2018. 

Семинар „INELI Balkans - библиотечка мрежа као пример 

културне дипломатије“, БГБ, 15.10.2018. 

Међународна EUNIC конференција „Каква нам 

библиотека треба?“, Народна библиотека Србије, 

26.10.2018. 

Семинар „Студирање за све - библиотека Правног 

факултета као подршка студентима оштећеног вида“, 

Правни факултет, Београд, 30.10.2018. 

Презентација  рада Марија Илић Агапова: посвећеност, 

преданост, трајање, Трећи стручни скуп с 

међународним судјеловањем. Занимање: књижничар, 
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Одељење, стручни радник, радно 

место (звање) 

Назив дешавања, место и време 

Градска књижница Бели Манастир, 9.11.2018. 

Одељење за набавку и обраду библиотечке грађе 

Оливера Калдесић, начелник 

Одељења, библиотекар 

Едукативно предавање за библиотекаре специјалних 

библиотека: инвентарисање, каталогизација и ревизија 

библиотечко-информационе грађе , БГБ, 19.01.2018. 

(предавач). 

Семинар „Основе савременог библиотекарства за 

школске библиотекаре“,  БГБ, 20.04.2018. (предавач) 

22. семинар српске виртуелне мреже „Културна 

дипломатија и библиотеке“, Бања Врујци, 30.05 - 01.06. 

2018. 

Међународни скуп „Београдски контрапункт 2018 - 

Личне слике света у покрету“, Југословенска кинотека, 

04.06.2018. 

Презентација пројекта „Огледало културе Београда у 

медијима“, БГБ, 22.11.2018. 

Семинар „Буди промена коју желиш да видиш у 

библио/свету“, Народна библиотека Србије, 06.12.2018. 

Весна Булајић, редактор стручног 

каталога, библиотекар саветник 

Едукативно предавање за библиотекаре специјалних 

библиотека: инвентарисање, каталогизација и ревизија 

библиотечко-информационе грађе , Библиотека града 

Београда, 19.01.2018. (предавач). 

Семинар „Основе савременог библиотекарства за 

школске библиотекаре“,  Библиотека града Београда, 

20.04.2018. (предавач) 

Радмила Тасић, редактор 

предметног каталога, библиотекар 

саветник 

Едукативно предавање за библиотекаре специјалних 

библиотека: инвентарисање, каталогизација и ревизија 

библиотечко-информационе грађе , Библиотека града 

Београда, 19.01.2018. (предавач) 

Округли сто „Дигитална трансформација и свет рада“ 

Београд, Дом синдиката, 17.04.2018. 

Семинар „Основе савременог библиотекарства за 

школске библиотекаре“,  Библиотека града Београда, 

20.04.2018. (предавач) 
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Одељење, стручни радник, радно 

место (звање) 

Назив дешавања, место и време 

Стручно-научни скуп Библионет 2018, Нови Сад, Матица 

српска, 07-9.06.2018. 

Јавни курикулум „Хортикултурне библиотеке“, Народна 

библиотека Србије, 03.12.2018. 

Семинар „Буди промена коју желиш да видиш у 

библио/свету“, Народна библиотека Србије, 06.12.2018. 

Сања Цвркота, библиотекар саветник Семинар „INELI Balkans - библиотечка мрежа као пример 

културне дипломатије“, БГБ, 15.10.2018. 

Предавање „Примена превентивне конзервације у 

библиотекама и архивима“,Народна библиотека Србије, 

15.11.2018. 

Катарина Михајловић, виши 

библиотекар 

Семинар „Основе савременог библиотекарства за 

школске библиотекаре“,  Библиотека града Београда, 

20.04.2018. (предавач) 

Семинар „Ко то тамо прича?“, БГБ, 25.04.2018. 

Семинар „INELI Balkans - библиотечка мрежа као пример 

културне дипломатије“, БГБ, 15.10.2018. 

Нада Јелкић, библиотекар Семинар „INELI Balkans - библиотечка мрежа као пример 

културне дипломатије“, БГБ, 15.10.2018. 

Светлана Мартиновић, редактор 

ауторског каталога, виши 

библиотекар 

Семинар „Алатке у руке - креирање и анимација прича уз 

помоћ ИКТ мајстор(иј)а“, Библиотека „Драган Лукић“, 

12.04.2018. 

Стручно-научни скуп Библионет 2018, Нови Сад, Матица 

српска, 07-9.06.2018. 

Семинар „Унапређивање библиотечких услуга 

корисницима оштећеног вида“,Народна библиотека 

Србије, 19.11.2018. 

Јавни курикулум „Хортикултурне библиотеке“, Народна 

библиотека Србије, 03.12.2018. 

Александра Кекић-Ђокић, 

библиотекар, виши библиотекар 

Међународни скуп „Београдски контрапункт 2018 - 

Личне слике света у покрету“, Југословенска кинотека, 

04.06.2018. 
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Одељење, стручни радник, радно 

место (звање) 

Назив дешавања, место и време 

Дубравка Прендић, виши 

библиотекар 

Семинар „Алатке у руке - креирање и анимација прича уз 

помоћ ИКТ мајстор(иј)а“, Библиотека „Драган Лукић“, 

12.04.2018. 

Биљана Грбовић, библиотекар Семинар „INELI Balkans - библиотечка мрежа као пример 

културне дипломатије“, БГБ, 15.10.2018. 

Семинар „Буди промена коју желиш да видиш у 

библио/свету“, Народна библиотека Србије, 30.11.2018. 

Наташа Поповић, књижничар 22. семинар српске виртуелне мреже „Културна 

дипломатија и библиотеке“, Бања Врујци, 30.05 - 01.06. 

2018. 

Семинар „INELI Balkans - библиотечка мрежа као пример 

културне дипломатије“, БГБ, 15.10.2018. 

Јасмина Ћулафић, самостални 

књижничар 

Семинар „INELI Balkans - библиотечка мрежа као пример 

културне дипломатије“, БГБ, 15.10.2018. 

Љиљана Живадиновић, књижничар Семинар „INELI Balkans - библиотечка мрежа као пример 

културне дипломатије“, БГБ, 15.10.2018. 

Александар Васковић, библиотекар Семинар „INELI Balkans - библиотечка мрежа као пример 

културне дипломатије“, БГБ, 15.10.2018. 

Одељење за развој дигиталне библиотеке и информатичку подршку 

Драган Каралић, начелник Одељења Пословни скуп „BrainTech 2018 – Integration Drives 

Transformation“, Врдник, 08.06.2018. 

Конференција МЕТЛИБ, Библиотека града Београда, 13 -

18.05.2018.  

Радионица „Демократизација дигитализације у 

библиотекама“, УБ „Светозар Марковић“, 6.12.2018. 

Централна национална радионица „Демократизација 

дигитализације“, УБ „Светозар Марковић“, 20.12.2018. 

Никола Пурић, библиотекар Скуп „Adobe алати (н)ове генерације, ТЦ „Рајићева“, 

17.04.2018. 

Израда веб презентације међународног скупа Метлиб 

2018. 

Одељење за рад са корисницима 

Бојан Кундачина, начелник Конференција „Digital Day“, Југословенско драмско 
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Одељење, стручни радник, радно 

место (звање) 

Назив дешавања, место и време 

Одељења, библиотекар позориште, 08-09.05.2018. 

Рад Infromation-Library-Knowledge (коаутор),  Десета 

QQML конференција, Крит, Ханија, 22-25.05.2018.  

Међународни скуп „Београдски контрапункт 2018 - 

Личне слике света у покрету“, Југословенска кинотека, 

04.06.2018. 
Стручно-научни скуп Библионет 2018, Нови Сад, Матица 

српска, 07-9.06.2018. 

84th IFLA General Conference and Assembly, Куала Лумпур, 

Малезија, 24-30.08.2018. 

Семинар „INELI Balkans - библиотечка мрежа као пример 

културне дипломатије“, БГБ, 15.10.2018. 

Међународна EUNIC конференција „Каква нам 

библиотека треба?“, Народна библиотека Србије, 

26.10.2018. 

„Библиотеке Србије у међународној библиотечкој мрежи 

за учење о Холокаусту“, Народна библиотека Србије, 

07.12.2018. 

Жаклина Лукић, библиотекар Семинар „INELI Balkans - библиотечка мрежа као пример 

културне дипломатије“, БГБ, 15.10.2018. 

Наташа Рил, библиотекар Семинар „INELI Balkans - библиотечка мрежа као пример 

културне дипломатије“, БГБ, 15.10.2018. 

Љиљана Зечев, виши библиотекар Семинар „INELI Balkans - библиотечка мрежа као пример 

културне дипломатије“, БГБ, 15.10.2018. 

Оливера Стојановић, библиотекар  Међународни скуп „Београдски контрапункт 2018 - 

Личне слике света у покрету“, Југословенска кинотека, 

04.06.2018. 

Вики напредна радионица, Министарство културе и 

информисања, 05.06.2018. 

Међународна EUNIC конференција „Каква нам 

библиотека треба?“, Народна библиотека Србије, 

26.10.2018. 

Семинар „Буди промена коју желиш да видиш у 

библио/свету“, Народна библиотека Србије, 14.12.2018. 
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Одељење, стручни радник, радно 

место (звање) 

Назив дешавања, место и време 

Милена Огњановић, библиотекар Семинар „Алатке у руке - креирање и анимација прича уз 

помоћ ИКТ мајстор(иј)а“, Библиотека „Драган Лукић“, 

27.03.2018. 

Татјана Судимац, библиотекар Семинар „Алатке у руке - креирање и анимација прича уз 

помоћ ИКТ мајстор(иј)а“, Библиотека „Драган Лукић“, 

27.03.2018. 

Семинар „Ко то тамо прича?“, БГБ, 25.04.2018. 

Радионица „Улога библиотека у остваривању УН Агенде 

2030 и циљева одрживог развоја“, УБ „Светозар 

Марковић“, 28-29.05.2018. 

Годишња конференција запослених у Америчким 

куцима, Амбасада САД у Београду, 1-5.10.2018. 

Сандра Николић, библиотекар Конференција МЕТЛИБ, Библиотека града Београда, 13-

18.05.2018. 

Радионица „Улога библиотека у остваривању УН Агенде 

2030 и циљева одрживог развоја“, УБ „Светозар 

Марковић“, 28-29.05.2018. 

22. семинар српске виртуелне мреже „Културна 

дипломатија и библиотеке“, Бања Врујци, 30.05. - 

01.06.2018. 

Презентација о раду и активностима Америчких кутака у 

Србији, са посебним фокусом на рад београдског Кутка, 

63. међународни сајам књига, Београд. 

Годишња конференција запослених у Америчким 

куцима, Амбасада САД у Београду, 1-5.10.2018. 

Татјана Александров, библиотекар Семинар „Ко то тамо прича?“, УБ „Светозар Марковић“, 

25.04.2018. 

Радионица „Улога библиотека у остваривању УН Агенде 

2030 и циљева одрживог развоја“, УБ „Светозар 

Марковић“, 28-29.05.2018. 

22. семинар српске виртуелне мреже „Културна 

дипломатија и библиотеке“, Бања Врујци, 30.05. - 

01.06.2018. 

Семинар „Буди промена коју желиш да видиш у 
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Одељење, стручни радник, радно 

место (звање) 

Назив дешавања, место и време 

библио/свету“,Народна библиотека Србије, 06.12.2018. 

Оливера Настић, библиотекар Семинар „Алатке у руке - креирање и анимација прича уз 

помоћ ИКТ мајстор(иј)а“, Библиотека „Драган Лукић“, 

12.04.2018. 
Презентација рада Едукативне активности за децу и 

омладину у музејским библиотекама у Београду, 

Стручни скуп библиотекара Републике Српске, Требиње, 

26-27.04.2018. 

Конференција „Нове технологије у образовању“, British 

Council 08-09.06.2018. 

Семинар „INELI Balkans - библиотечка мрежа као пример 

културне дипломатије“, БГБ, 15.10.2018. 

Међународна EUNIC конференција „Каква нам 

библиотека треба?“, Народна библиотека Србије, 

26.10.2018. 

„Сусрети библиографа“, Народна библиотека „Ђорђе 

Натошевић“, 09.11.2018. 

Ивана Дамјановић, библиотекар Семинар „Унапређивање библиотечких услуга 

корисницима оштећеног вида“, Народна библиотека 

Србије, 19.11.2018. 

Марина Ђенадић, библиотекар Међународна EUNIC конференција „Каква нам 

библиотека треба?“, Народна библиотека Србије, 

26.10.2018. 

Семинар „Буди промена коју желиш да видиш у 

библио/свету“, Народна библиотека Србије, 30.11.2018. 

Предраг Шипов, библиотекар Семинар „Буди промена коју желиш да видиш у 

библио/свету“, Народна библиотека Србије, 06.12.2018. 

Снежана Божиловић, библиотекар Семинар „Хортикултурне е-библиотеке“, Народна 

библиотека Србије, 03.12.2018. 

Велиборка Правик, самостални 

књижничар 

Семинар „Библионица - креативност за библиотекаре 

изван кутије“, Народна библиотека Србије, 01.11.2018. 

Јасна Комарчић Поповић, 

књижничар 

Семинар „Буди промена коју желиш да видиш у 

библио/свету“, Народна библиотека Србије , 06.12.2018. 
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Одељење, стручни радник, радно 

место (звање) 

Назив дешавања, место и време 

Славица Малетић, књижничар Семинар „Алатке у руке - креирање и анимација прича уз 

помоћ ИКТ мајстор(иј)а“, Библиотека „Драган Лукић“, 

22.05.2018. 

Семинар „Буди промена коју желиш да видиш у 

библио/свету“, Народна библиотека Србије, 30.11.2018. 

Одељење за културне програме 

Владислава Ивковић Марковић,  

начелник Одељења, виши 

библиотекар  

Отварање изложбе „Био једном један лаф -Душко 

Радовић”: ОШ „Жарко Зрењанин“, Апатин, 30.01.2018.; 

Библиотека шабачка, 02.04.2018.; Центар за културу и 

образовање „Раковица“, 29.11.2018. 
Конференција МЕТЛИБ, Библиотека града Београда, 13-

18.05.2018.  

Јана Никачевић, библиотекар Семинар „Алатке у руке - креирање и анимација прича уз 

помоћ ИКТ мајстор(иј)а“, Библиотека „Драган Лукић“, 

27.03.2018. 

Конференција „Digital Day“, Југословенско драмско 

позориште, 08-09.05.2018. 

Конференција МЕТЛИБ, Библиотека града Београда, 13-

18.05.2018. 

Исидора Ињац, библиотекар Семинар „Основе савременог библиотекарства за 

школске библиотекаре“, Библиотека шабачка, 

30.03.2018; Библиотека града Београда, 20.04.2018. 

(предавач) 

Конференција МЕТЛИБ, Библиотека града Београда, 13-

18.05.2018. 

Предавање „Трансформација библиотека у савремени 

библиотечко - информациони центар“, Народна 

библиотека Србије, 22.11.2018. 

Амалија Витезовић, библиотекар Конференција „О Гугл оглашавању“, Библиотека града 

Београда, 05.02.2018.  

Семинар „Алатке у руке - креирање и анимација прича уз 

помоћ ИКТ мајстор(иј)а“, Библиотека „Драган Лукић“, 

27.03.2018. 

Конференција МЕТЛИБ, Библиотека града Београда, 13-

18.05.2018. 
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Одељење, стручни радник, радно 

место (звање) 

Назив дешавања, место и време 

Конференција „Присуство установа културе Србије на 

интернету“, БГБ, 25.09.2018. 

Одељење посебних фондова 

Миланка Бабић Вукадинов, 

начелник Одељења, виши 

библиотекар  

Предавање „Културна дипломатија и библиотекарство“, 

Народна библиотека Србије, 31.01.2018. 

Стручни семинар „Управљање, развој и употреба УДК у 

периоду 2008-2014“, Народна библиотека Србије, јануар, 

2018. 

Предавање Бебе Станковић и Марјана Маринковића „О 

читању: шта читамо и шта препоручујемо - постојеће и 

могуће праксе вредновања и промовисања књижевности 

у библиотекама“, Народна библиотека Србије, 

27.03.2018. 

Семинар „Алатке у руке - креирање и анимација прича уз 

помоћ ИКТ мајстор(иј)а“, Библиотека „Драган Лукић“, 

12.04.2018. 

Презентација рада С корисницима, за кориснике – 

необавезно, неуобичајено, иновативно: стари добри 

програми на нов начин и примена нових технологија у 

реализацији програма за децу и младе у Библиотеци 

града Београда, Стручни скуп библиотекара Републике 

Српске, Требиње, 26-27.04.2018. 

Предавање „INELI Balkans – библиотечка мрежа као 

пример културне дипломатије“, Народна библиотека 

Србије, 08.05.2018. 

Међународни скуп „Београдски контрапункт 2018 - 

Личне слике света у покрету“, Југословенска кинотека, 

04.06.2018. 

Стручно-научни скуп Библионет 2018, Нови Сад, Матица 

српска, 07-9.06.2018. 

Стручни скуп „Присуство установа културе Србије на 

интернету“, БГБ, 25.09.2018. 

Презентација рада Шљивин цвет у српском ок(н)у, 

Међународна конференција „XVII MELISSA (Museums, 

Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives)“ , 

Филолошки факултет у Београду, 01-02.10.2018. 
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Одељење, стручни радник, радно 

место (звање) 

Назив дешавања, место и време 

Презентација рада Штампари штампана књига на 

Балкану,  II Међународна научна конферернција 

„Mapping Balkan routes: literary, cultural and linguistic 

landscapes 2“ ,Филолошки факултет у Београду, 26-27. 

10.2018. Форум „Књижевни прикази, анализа и критика 

књижевности за децу“, 63. Међународни сајам књига, 

Београд, 22.10.2018. 

Презентација рада Милица Продановић – њеном стазом 

корачамо и данас, „Трећи стручни скуп с међународним 

судјеловањем. Занимање: књижничар“, Градска 

књижница Бели Манастир, 9.11.2018. 

Семинар „Примена превентивне конзервације у 

библиотекама и архивима“, Народна библиотека Србије, 

15.11.2018. 

Љубица Ћоровић, библиотекар 

саветник 

Презентација рада Стара штампана књига у 

Библиотеци града Београда (XVI‒XVIII век): 

прикупљање, чување и физичка заштита,  XII стручно-

научни скуп Заједнице матичних библиотека Србије 

БИБЛИОНЕТ 2018, Библиотека Матице српске, Нови Сад, 

07-09.06.2018.; члан Програмског и Организационог 

одбора БИБЛИОНЕТ 2018. 

Учешће на научној конференцији „Српске песникиње“,  

Андрићев институт  (Андрићград) и Задужбина „Десанка 

Максимовић“,  Београд, 09–11.05.2018. 

„Београд - град библиотека : разговор са Љубицом 

Ћоровић" , Гласник Народне библиотеке Србије", година 

XVI, бр. 19, 2017. (разговор водила др Бранка 

Драгосавац) 

Стручни скуп „Присуство установа културе Србије на 

интернету“, БГБ, 25.09.2018. 

Захвалница поводом 50. годишњице емисије „Код два 

бела голуба“, за дугогодишњу успешну сарадњу на 

представљању и очувању културне, научне историјске и 

укупне уметничке баштине, 17. 10.2018. 

Уводно излагање на „21. Сусрету библиографа у спомен 

на др Георгија Михаиловића“,Инђија, 09.11.2018.  
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Одељење, стручни радник, радно 

место (звање) 

Назив дешавања, место и време 

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 

Лидија Тонтић, библиотекар Семинар „Примена превентивне конзервације у 

библиотекама и архивима“, Народна библиотека Србије, 

15.11.2018. 

Марија Ивановић, библиотекар Предавање „Културна дипломатија и библиотекарство“, 

Народна библиотека Србије, 31.01.2018. 

Семинар „Алатке у руке - креирање и анимација прича уз 

помоћ ИКТ мајстор(иј)а“, Библиотека „Драган Лукић“, 

27.03.2018. 

Стручно-научни скуп Библионет 2018, Нови Сад, Матица 

српска, 07-9.06.2018. 

Анђела Иванић, библиотекар Семинар „Примена превентивне конзервације у 

библиотекама и архивима“, Народна библиотека Србије, 

15.11.2018. 

Зоран Здравковић, библиотекар 

саветник 

Стручно-научни скуп Библионет 2018, Нови Сад, Матица 

српска, 07-9.06.2018. 

Стручни скуп „Присуство установа културе на Интернету“, 

БГБ, 25.09.2018. 

XV Конференција Националног центра за дигитализацију 

„Дигитализација националне баштине, старих записа из 

природних и друштвених наука и дигитална 

хуманистика“, Математички факултет, Београд, 

26.09.2018. 

Конференција „Дани отворене науке“,  Научно-

технолошки парк Звездара и Ректорат Универзитета у 

Београду, 18-19.10.2018. 

Међународна конференција „XVII MELISSA (Museums, 

Ethics, Library and Information Science, Studies, Archives) 

међународна конференција“, Филолошки факултет у 

Београду, 01-02.10.2018. 
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Одељење, стручни радник, радно 

место (звање) 

Назив дешавања, место и време 

Семинар „Примена превентивне конзервације у 

библиотекама и архивима“, Народна библиотека Србије, 

15.11.2018. 

Претконференција Библиотекарског друштва Србије 

„Променада 2030: шта су библиотеке урадиле, а шта ви 

можете још”, УБ „Светозар Марковић“,  13.12.2018. 

XV Конференција Библиотекарског друштва Србије 

„Информације и трендови у библиотекарству“, Градска 

библиотека „Владислав Петковић Дис“, Чачак, 14.12. 

2018. 

Виолета Ђорђевић, виши 

библиотекар 

Отварање изложбе „Био једном један лаф -Душко 

Радовић”: ОШ „Жарко Зрењанин“, Апатин, 30.01.2018.; 

Библиотека шабачка, 02.04.2018.; Народна библиотека 

Пожега, 3-4.10.2018.; Економско-трговинска школа у 

Сопоту, 19.10.2018; Центар за културу и образовање 

„Раковица“, 29.11.2018.; Народни музеј у Бечеју, 

17.12.2018. 

Семинар „Алатке у руке - креирање и анимација прича уз 

помоћ ИКТ мајстор(иј)а“, манифестација Дани 

библиотека и библиотекара, Нови Сад, 09.03.2018.; 

Библиотека „Драган Лукић“, 27.03.; 12.04.; 22.05.2018.; 

Народна библиотека „Радоје Домановић“, Лесковац, 

02.10.2018.; Градска библиотека „Владислав Петковић 

Дис“, Чачак, 02.11.2018.; Народна библиотека Ужице, 

26.12.2018. (коаутор) 

Конференција „Гугл и издаваштво“, БГБ, 05.02.2018. 

Представљање радионице „Зарони у причу“, 

манифестација „Тржница идеја“, Етнографски музеј, 

Београд, 30.03.2018. 

Презентација рада Од књиге до филма и обрнуто, 

Стручни скуп библиотекара Републике Српске, Требиње, 

26-27.04.2018. 

Презентација рада Downloading knowledge, uploading 

workshops for children and youth (коаутор), Конференција 

МЕТЛИБ, Библиотека града Београда, 13-18.05.2018. 



41 

Одељење, стручни радник, радно 

место (звање) 

Назив дешавања, место и време 

Стручни скуп Читалишта „Обука за писање стручних и 

научних радова“, Градска библиотека Панчево, 

31.05.2018. 

Учешће на Међународном фестивалу сликовница 

„Чигра”, у организацији Народне библиотека Пожега и 

учествовање на Округлом столу који је организован у 

оквиру Фестивала, 3-4.10.2018. 

Презентација рада Учитавање прича – дигиталне 

трансформације за нове генерације, Међународно 

саветовање „Примјена нових технологија и метода у 

раду са дјецом и младима у књижницама“, Градска 

библиотека Суботица, 3-6.10.2018. (коаутор) 

Скуп Организације креативног окупљања (ОКО), Општина 

Палилула, 08.10.2018. 

Форум и радионица „Књижевни прикази, анализа и 

критика књижевности за децу“, 63. Међународни сајам 

књига, Београд, 22.10.2018. 

Радионица „Дигиталне технологије за популаризацију 

читања код деце и младих“ (коаутор), 63. Међународни 

сајам књига, Београд, 25.10.2018. 

Презентација рада Make some space for makerspace: 

transforming children’s library into creative classroom 

(коаутор), Први међународни симпозијум дечјих 

библиотека, Хаџи Бекташ Вели универзитет у Невшехиру, 

Турска,  14-17.11.2018. 

Јасна Бркић, виши библиотекар Конференција „Гугл и издаваштво“, БГБ, 05.02.2018. 

Семинар „Алатке у руке - креирање и анимација прича уз 

помоћ ИКТ мајстор(иј)а“, манифестација Дани 

библиотека и библиотекара, Нови Сад, 09.03.2018.; 

Библиотека „Драган Лукић“, 27.03.; 12.04.; 22.05.2018.; 

Народна библиотека „Радоје Домановић“, Лесковац, 

02.10.2018.; Градска библиотека „Владислав Петковић 

Дис“, Чачак, 02.11.2018.; Народна библиотека Ужице, 

26.12.2018. (коаутор) 
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Одељење, стручни радник, радно 

место (звање) 

Назив дешавања, место и време 

Семинар „Основе савременог библиотекарства за 

школске библиотекаре“, Библиотека шабачка, 

30.03.2018; Библиотека града Београда, 20.04.2018. 

(предавач) 

Семинар „Ко то тамо прича?“, БГБ, 25.04.2018. 

Презентација рада Downloading knowledge, uploading 

workshops for children and youth (коаутор), Конференција 

МЕТЛИБ, Библиотека града Београда, 13-18.05.2018. 

Радионица „Улога библиотека у остваривању УН Агенде 

2030 и циљева одрживог развоја“, УБ „Светозар 

Марковић“, 28-29.05.2018. 

Конференција „Нове технологије у образовању“ у 

организацији British Council-a, Belexpocentar, Београд, 8-

9.06.2018. 

 Учешће на радионици „Укључивање лутке у наставу“ 

педагога Хелене Корошец на конференцији „Позориште 

и школа: инспирација, подстицај, тим“ организованој у 

оквиру БАЗААРТ фестивала, 23-25.06.2018.  

Презентација рада Учитавање прича – дигиталне 

трансформације за нове генерације, Међународно 

саветовање „Примјена нових технологија и метода у 

раду са дјецом и младима у књижницама“, Градска 

библиотека Суботица, 3-6.10.2018. (коаутор) 

Скуп Организације креативног окупљања (ОКО), Општина 

Палилула, 08.10.2018. 

Форум и радионица „Књижевни прикази, анализа и 

критика књижевности за децу“, 63. Међународни сајам 

књига, Београд, 22.10.2018. 

Радионица „Дигиталне технологије за популаризацију 

читања код деце и младих“ (коаутор), 63. Међународни 

сајам књига, Београд, 25.10.2018. 

Међународна EUNIC конференција „Каква нам 

библиотека треба?“, Народна библиотека Србије, 

26.10.2018. 
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Одељење, стручни радник, радно 

место (звање) 

Назив дешавања, место и време 

Учешће у презентацији пројеката Библиотекарског 

друштва Србије „Циљеви одрживог развоја УН“, 63. 

Међународни сајам књига, Београд, 27.10.2018. 

Презентација рада Make some space for makerspace: 

transforming children’s library into creative classroom 

(коаутор), Први међународни симпозијум дечјих 

библиотека, Хаџи Бекташ Вели универзитет у Невшехиру, 

Турска,  14-17.11.2018. 

Учешће на сесији „Променада 2030: шта су библиотеке 

урадиле, а шта ви можете још”, Претконференција XV 

Kонференције БДС „Иновације и трендови у 

библиотекарству“, УБ „Светозар Марковић“, 12-14.12. 

2018. 

Округли сто и презентација студије „Regulatory 

Authorities for Electronic Media and Media Literacy - 

Comparative analysis of the best European practices” у 

организацији Финске Амбасаде и представника Савета 

Европе у Београду, 20.12.2018. 

Биљана Петровић, библиотекар Представљање радионице „Зарони у причу“, 

манифестација „Тржница идеја“, Етнографски музеј, 

Београд, 30.03.2018. 

Предавање Бебе Станковић и Марјана Маринковића „О 

читању: шта читамо и шта препоручујемо - постојеће и 

могуће праксе вредновања и промовисања књижевности 

у библиотекама“, Народна библиотека Србије, 

28.03.2018. 

Семинар „Алатке у руке - креирање и анимација прича уз 

помоћ ИКТ мајстор(иј)а“, Библиотека „Драган Лукић“, 

12.04.2018. 

Презентација рада Биби, девојчица са севера која је 

претходила Пипи,  Саветовање о књижевности за децу 

61. Змајевих дечјих игара, Матица српска, Нови Сад, 07-

08.06.2018. 

Семинар „INELI Balkans - библиотечка мрежа као пример 

културне дипломатије“, БГБ, 15.10.2018. 
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Одељење, стручни радник, радно 

место (звање) 

Назив дешавања, место и време 

Форум и радионица „Књижевни прикази, анализа и 

критика књижевности за децу“, 63. Међународни сајам 

књига, Београд, 22.10.2018. 

Међународна EUNIC конференција „Каква нам 

библиотека треба?“, Народна библиотека Србије, 

26.10.2018. 

Војислав Зубановић, библиотекар Семинар „Примена превентивне конзервације у 

библиотекама и архивима“, Народна библиотека Србије, 

15.11.2018. 

Славољуб Весовић, књижничар Предавање „INELI Balkans – библиотечка мрежа као 

пример културне дипломатије“, Народна библиотека 

Србије, 05.05.2018.  

Одељење библиотека „Доситеј Обрадовић“ - Вождовац 

Александра Вићентијевић, начелник 

Одељења, виши библиотекар 

Семинар „Алатке у руке - креирање и анимација прича уз 

помоћ ИКТ мајстор(иј)а“, Библиотека „Драган Лукић“, 

12.04.2018. 

22. семинар српске виртуелне мреже „Културна 

дипломатија и библиотеке“, Бања Врујци, 30.05. - 

01.06.2018. 

Марко Васиљевић, библиотекар Семинар „Алатке у руке - креирање и анимација прича уз 

помоћ ИКТ мајстор(иј)а“, Библиотека „Драган Лукић“, 

12.04.2018. 

Дијана Арсенијевић, библиотекар Семинар „Алатке у руке - креирање и анимација прича уз 

помоћ ИКТ мајстор(иј)а“, Библиотека „Драган Лукић“, 

27.03.2018. 

Семинар „INELI Balkans - библиотечка мрежа као пример 

културне дипломатије“, БГБ, 15.10.2018. 

Гала Одановић, библиотекар Семинар „Алатке у руке - креирање и анимација прича уз 

помоћ ИКТ мајстор(иј)а“, Библиотека „Драган Лукић“, 

27.03.2018. 

Одељење библиотека „Исидора Секулић“ - Савски венац 

Ивана Чернишова, библиотекар Семинар „Алатке у руке - креирање и анимација прича уз 

помоћ ИКТ мајстор(иј)а“, Библиотека „Драган Лукић“, 

12.04.2018. 
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Одељење, стручни радник, радно 

место (звање) 

Назив дешавања, место и време 

Тања Миличић, библиотекар Семинар „INELI Balkans - библиотечка мрежа као пример 

културне дипломатије“, БГБ, 15.10.2018. 

Споменка Милинковић, књижничар Семинар „INELI Balkans - библиотечка мрежа као пример 

културне дипломатије“, БГБ, 15.10.2018. 

Семинар „Хортикултурне е-библиотеке“, Народна 

библиотека Србије, 03.12.2018. 

Јелена Павличевић, књижничар Семинар „Буди промена коју желиш да видиш у 

библио/свету“, Народна библиотека Србије, 30.11.2018. 

Милица Мандарић, књижничар Семинар „Библионица - креативност за библиотекаре 

изван кутије“, Народна библиотека Србије, 01.11.2018. 

Тамара Мирковић, књижничар Семинар „Буди промена коју желиш да видиш у 

библио/свету“, Народна библиотека Србије, 30.11.2018. 

Томислав Петровић, књижничар Семинар „Буди промена коју желиш да видиш у 

библио/свету“, Народна библиотека Србије, 06.12.2018. 

Одељење библиотека „Ђорђе Јовановић“ - Стари град 

Соња Душић, начелник Одељења, 

библиотекар 

Семинар „Алатке у руке - креирање и анимација прича уз 

помоћ ИКТ мајстор(иј)а“, Библиотека „Драган Лукић“, 

27.03.2018. 

Анђелка Сувајџић, библиотекар Семинар „Алатке у руке - креирање и анимација прича уз 

помоћ ИКТ мајстор(иј)а“, Библиотека „Драган Лукић“, 

27.03.2018. 

Александра Маринко, самостални 

књижничар 

Семинар „Алатке у руке - креирање и анимација прича уз 

помоћ ИКТ мајстор(иј)а“, Библиотека „Драган Лукић“, 

27.03.2018. 

Учесник пројекта Викимедије „Београдски библиотекари 

о Београду – БГБ о БГД“, Библиотека „Драган Лукић“, 15. 

и 22.11.2018. 

Семинар „Буди промена коју желиш да видиш у 

библио/свету“, Народна библиотека Србије, 14.12.2018. 

Снежана Живковић, библиотекар Учесник пројекта Викимедије „Београдски библиотекари 

о Београду – БГБ о БГД“, Библиотека „Драган Лукић“, 15. 

и 22.11.2018. 
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Одељење, стручни радник, радно 

место (звање) 

Назив дешавања, место и време 

Семинар „Буди промена коју желиш да видиш у 

библио/свету“, Народна библиотека Србије, 14.12.2018. 

Мирјана Ивковић, књижничар Семинар „Алатке у руке - креирање и анимација прича уз 

помоћ ИКТ мајстор(иј)а“, Библиотека „Драган Лукић“, 

27.03.2018. 

Ружица Бојнић, књижничар Семинар  „Хортикултурне е-библиотеке", Народна 

библиотека Србије, 03.12.2018. 

Одељење библиотека „Петар Кочић“ - Врачар 

Александра Јеремић, библиотекар Семинар „Алатке у руке - креирање и анимација прича уз 

помоћ ИКТ мајстор(иј)а“, Библиотека „Драган Лукић“, 

27.03.2018. 

Гордана Лештанин, библиотекар Семинар „Алатке у руке - креирање и анимација прича уз 

помоћ ИКТ мајстор(иј)а“, Библиотека „Драган Лукић“, 

27.03.2018. 

Сандра Матијашевић, виши 

библиотекар 

Семинар „Алатке у руке - креирање и анимација прича уз 

помоћ ИКТ мајстор(иј)а“, Библиотека „Драган Лукић“, 

12.04.2018. 

Ивана Мирковић, књижничар Учесник пројекта Викимедије „Београдски библиотекари 

о Београду – БГБ о БГД“, Библиотека „Драган Лукић“, 15. 

и 22.11.2018. 

Одељење библиотека „Вук Караџић“ - Звездара 

Жељка Шаин Милошевић, начелник 

Одељења, библиотекар 

Семинар „Алатке у руке - креирање и анимација прича уз 

помоћ ИКТ мајстор(иј)а“, Библиотека „Драган Лукић“, 

22.05.2018. 

22. семинар српске виртуелне мреже „Културна 

дипломатија и библиотеке“, Бања Врујци, 30.05. - 

01.06.2018. 

Биљана Данић Грбић, библиотекар Семинар „Алатке у руке - креирање и анимација прича уз 

помоћ ИКТ мајстор(иј)а“, Библиотека „Драган Лукић“, 

12.04.2018. 

Одржала предавање Бенефити волонтерског рада са 

посебним освртом на Википедију и википедијанце, 

Библиотека „Драган Лукић“, 17.04.2018. 

Презентација пројекта „Огледало културе Београда у 
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Одељење, стручни радник, радно 

место (звање) 

Назив дешавања, место и време 

медијима“, БГБ, 22.11.2018. 

Милица Буха, библиотекар Вођа пројекта Викимедије „Београдски библиотекари о 

Београду – БГБ о БГД“; одржала предавање Бенефити 

волонтерског рада са посебним освртом на Википедију 

и википедијанце, Библиотека „Драган Лукић“, 17.04.2018. 

Међународна радионица „Focus on Open Science“, УБ 

„Светозар Марковић“, 12.11.2018. 

Семинар „INELI Balkans - библиотечка мрежа као пример 

културне дипломатије“, БГБ, 15.10.2018. 

Александра Дукић, библиотекар Семинар „Алатке у руке - креирање и анимација прича уз 

помоћ ИКТ мајстор(иј)а“, Библиотека „Драган Лукић“, 

22.05.2018. 

Семинар „Хортикултурне е-библиотеке“, Народна 

библиотека Србије, 03.12.2018. 

Татјана Бребановић, библиотекар Семинар „Библионица - креативност за библиотекаре 

изван кутије“, Народна библиотека Србије, 14.12.2018. 

Милена Јовичић, библиотекар Семинар „Алатке у руке - креирање и анимација прича уз 

помоћ ИКТ мајстор(иј)а“, Библиотека „Драган Лукић“, 

22.05.2018. 

Драгана Малић, библиотекар 

саветник 

Семинар „Алатке у руке - креирање и анимација прича уз 

помоћ ИКТ мајстор(иј)а“, Библиотека „Драган Лукић“, 

27.03.2018. 

Јелена Спајић Ковач, књижничар Семинар „Алатке у руке - креирање и анимација прича уз 

помоћ ИКТ мајстор(иј)а“, Библиотека „Драган Лукић“, 

22.05.2018. 

Семинар „Буди промена коју желиш да видиш у 

библио/свету“, Народна библиотека Србије, 30.11.2018. 

Одељење библиотека „Илија Гарашанин“ - Гроцка 

Јована Јовановић, библиотекар Семинар „Алатке у руке - креирање и анимација прича уз 

помоћ ИКТ мајстор(иј)а“, Библиотека „Драган Лукић“, 

22.05.2018. 

Милена Јовичић, књижничар Семинар „Алатке у руке - креирање и анимација прича уз 

помоћ ИКТ мајстор(иј)а“, Библиотека „Драган Лукић“, 

22.05.2018. 
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Одељење, стручни радник, радно 

место (звање) 

Назив дешавања, место и време 

Одељење библиотека „Лаза Костић“ - Чукарица 

Владан Николић,  начелник 

Одељења, библиотекар 

Предавање „Културна дипломатија и библиотекарство“, 

Народна библиотека Србије, 31.01.2018. 

Семинар „Алатке у руке - креирање и анимација прича уз 

помоћ ИКТ мајстор(иј)а“, Библиотека „Драган Лукић“, 

27.03.2018. 

22. семинар српске виртуелне мреже „Културна 

дипломатија и библиотеке“, Бања Врујци, 30.05. - 

01.06.2018. 

Учесник пројекта Викимедије „Београдски библиотекари 

о Београду – БГБ о БГД“ 

Учесник акције Википедије „Један библиотекар, једна 

референца“ 

 Скуп „Присуство установа културе Србије на интернету“, 

БГБ, 25.09.2018. 

„Дани Европске баштине“ - писање текстова на 

„Википедији“ (Стара српска јела), Библиотека „Драган 

Лукић“, 27.09.2018. 

Семинар „Хортикултурне е-библиотеке“, Народна 

библиотека „Јован Поповић“, Кикинда, 10.10.2018. 

Семинар „INELI Balkans - библиотечка мрежа као пример 

културне дипломатије“, БГБ, 15.10.2018. 

Презентација пројекта „Огледало културе Београда у 

медијима“, Завод за проучавање културног развитка, 

2.11.2018. 

Семинар „Буди промена коју желиш да видиш у 

библио/свету“, Народна библиотека Србије, 14.12.2018. 

Презентација рада Јавна, општинска, позајмна 

библиотека (БГБ -Чукарица) : поглед уназад(1989-2009.), 

сада(2018-2019.) и унапред....   „Сусрети београдских 

библиотекара“, Библиотека „Влада Аксентијевић“, 

Обреновац, 21.12.2018. 

Кристина Савић, библиотекар Учесник акције Википедије „Један библиотекар, једна 

референца“ 
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Одељење, стручни радник, радно 

место (звање) 

Назив дешавања, место и време 

Семинар „Алатке у руке - креирање и анимација прича уз 

помоћ ИКТ мајстор(иј)а“, Библиотека „Драган Лукић“, 

27.03.2018. 

Данијела Васиљевић, библиотекар Семинар „Алатке у руке - креирање и анимација прича уз 

помоћ ИКТ мајстор(иј)а“, Библиотека „Драган Лукић“, 

12.04.2018. 

Јасна Јанковић, библиотекар Учесник пројекта Викимедије „Београдски библиотекари 

о Београду – БГБ о БГД“ 

Предавање „Културна дипломатија и библиотекарство“, 

Народна библиотека Србије, 31.01.2018. 

Семинар „Алатке у руке - креирање и анимација прича уз 

помоћ ИКТ мајстор(иј)а“, Библиотека „Драган Лукић“, 

27.03.2018. 

„Дани Европске баштине“ - писање текстова на 

„Википедији“ (Стара српска јела), Библиотека „Драган 

Лукић“, 27.09.2018. 

Семинар „Хортикултурне библиотеке“, Народна 

библиотека „Јован Поповић“, Кикинда, 10.10.2018. 

Верица Гутаљ Живковић, 

библиотекар 

Предавање „Културна дипломатија и библиотекарство“, 

Народна библиотека Србије, 31.01.2018. 

Предавање Бебе Станковић и Марјана Маринковића „О 

читању: шта читамо и шта препоручујемо - постојеће и 

могуће праксе вредновања и промовисања књижевности 

у библиотекама“, Народна библиотека Србије, 

28.03.2018. 

Семинар „Алатке у руке - креирање и анимација прича уз 

помоћ ИКТ мајстор(иј)а“, Библиотека „Драган Лукић“, 

12.04.2018. 

Предавање „Криза читања међу основношколцима и 

модели ублажавања њених последица“, Народна 

библиотека Србије, 29.05.2018. 

Предавање „Како читати књигу -интерактивност у књизи 

уметника“, Народна библиотека Србије, 11.10.2018. 

Семинар „Буди промена коју желиш да видиш у 
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Одељење, стручни радник, радно 

место (звање) 

Назив дешавања, место и време 

библио/свету“, Народна библиотека Србије, 14.12.2018. 

Милена Николић, књижничар Семинар „Алатке у руке - креирање и анимација прича уз 

помоћ ИКТ мајстор(иј)а“, Библиотека „Драган Лукић“, 

12.04.2018. 

Јелена Кесић, библиотекар Семинар „Буди промена коју желиш да видиш у 

библио/свету“, Народна библиотека Србије, 14.12.2018. 

Одељење библиотека „Јован Дучић“ – Барајево 

Виолета Младеновић, књижничар Учесник пројекта Викимедије „Београдски библиотекари 

о Београду – БГБ о БГД“ 

Учесник акције Википедије “Један библиотекар, једна 

референца“ 

Семинар „Алатке у руке - креирање и анимација прича уз 

помоћ ИКТ мајстор(иј)а“, Библиотека „Драган Лукић“, 

27.03.2018. 

„Дани Европске баштине“ - писање текстова на 

„Википедији“ (Завичајности Барајева – „Кремените 

њиве“), Библиотека „Драган Лукић“, 27.09.2018. 

Семинар „Хортикултурне библиотеке“, Народна 

библиотека „Јован Поповић“, Кикинда, 10.10.2018. 

Семинар „Буди промена коју желиш да видиш у 

библио/свету“, Народна библиотека Србије, 14.12.2018.  

Презентација рада Допринос електронским изворима 

завичајне грађе (Вранић) у оквиру пројекта „БГБ о БГД,  

„Сусрети београдских библиотекара“, Библиотека „Влада 

Аксентијевић“, Обреновац, 21.12.2018. 

Одељење библиотека „Миодраг Булатовић“ - Раковица 

Андријана Јеловац, библиотекар Учесник пројекта Викимедије „Београдски библиотекари 

о Београду – БГБ о БГД“ 

Семинар „Алатке у руке - креирање и анимација прича уз 

помоћ ИКТ мајстор(иј)а“, Библиотека „Драган Лукић“, 

12.04.2018. 

Учесник акције Википедије „Један библиотекар, једна 

референца“ 
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Одељење, стручни радник, радно 

место (звање) 

Назив дешавања, место и време 

„Дани Европске баштине“ - писање текстова на 

„Википедији“ (Торте и колачи), Библиотека „Драган 

Лукић“, 27.09.2018. 

Семинар „Буди промена коју желиш да видиш у 

библио/свету“, Народна библиотека Србије, 14.12.2018. 

Зорица Јовичић, библиотекар Учесник пројекта Викимедије „Београдски библиотекари 

о Београду – БГБ о БГД“ 

Учесник акције Википедије „Један библиотекар, једна 

референца“ 

Семинар „Алатке у руке - креирање и анимација прича уз 

помоћ ИКТ мајстор(иј)а“, Библиотека „Драган Лукић“, 

27.03.2018. 

„Дани Европске баштине“ - писање текстова на 

„Википедији“ (Торте и колачи), Библиотека „Драган 

Лукић“, 27.09.2018. 

Семинар „Буди промена коју желиш да видиш у 

библио/свету“, Народна библиотека Србије, 14.12.2018. 

Тања Тошић, књижничар Семинар „Алатке у руке - креирање и анимација прича уз 

помоћ ИКТ мајстор(иј)а“, Библиотека „Драган Лукић“, 

27.03.2018. 

Карине Михајловић, књижничар Семинар „Хортикултурне библиотеке“, Народна 

библиотека „Јован Поповић“, Кикинда, 10.10.2018. 

Одељење библиотека „Свети Сава“ - Земун и Сурчин 

Наташа Кнежевић, начелник 

Одељења,  библиотекар 

22. семинар српске виртуелне мреже „Културна 

дипломатија и библиотеке“, Бања Врујци, 30.05. - 

01.06.2018. 

Семинар „Алатке у руке - креирање и анимација прича уз 

помоћ ИКТ мајстор(иј)а“, Библиотека „Драган Лукић“, 

12.04.2018. 

Татјана Перовић, виши библиотекар Семинар „Ко то тамо прича?“, БГБ, 25.04.2018. 

Светлана Ракановић, библиотекар Семинар „Ко то тамо прича?“, БГБ, 25.04.2018. 

Драгана Михаиловић, виши 

библиотекар 

Семинар „Библионица - креативност за библиотекаре 

изван кутије“, Народна библиотека Србије, 01.06.2018. 
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Одељење, стручни радник, радно 

место (звање) 

Назив дешавања, место и време 

Ружица Пунишић, библиотекар Семинар „INELI Balkans - библиотечка мрежа као пример 

културне дипломатије“, БГБ, 15.10.2018. 

Мира Стојнић, библиотекар Семинар „Библионица - креативност за библиотекаре 

изван кутије“, Народна библиотека Србије, 01.11.2018. 

Татјана Васковић, библиотекар Семинар „Буди промена коју желиш да видиш у 

библио/свету“, Народна библиотека Србије, 30.11.2018. 

Данијела Губеринић, библиотекар Семинар „Буди промена коју желиш да видиш у 

библио/свету“, Народна библиотека Србије, 06.12.2018. 

Мирослава Марић, библиотекар Семинар „Буди промена коју желиш да видиш у 

библио/свету“, Народна библиотека Србије, 06.12.2018. 

Марија Матовић, виши књижничар Семинар „INELI Balkans - библиотечка мрежа као пример 

културне дипломатије“, БГБ, 15.10.2018. 

Милица Алфиревић, самостални 

књижничар 

Семинар „INELI Balkans - библиотечка мрежа као пример 

културне дипломатије“, БГБ, 15.10.2018. 

Весна Пупавац, књижничар Семинар „INELI Balkans - библиотечка мрежа као пример 

културне дипломатије“, БГБ, 15.10.2018. 

Весна Јевремовић, књижничар Семинар „INELI Balkans - библиотечка мрежа као пример 

културне дипломатије“, БГБ, 15.10.2018. 

Мирјана Милић, књижничар Семинар „Библионица - креативност за библиотекаре 

изван кутије“, Народна библиотека Србије, 01.11.2018. 

Горана Елчић, књижничар Семинар „Библионица - креативност за библиотекаре 

изван кутије“, Народна библиотека Србије, 01.11.2018. 

Зорица Шушњар, књижничар Семинар „Буди промена коју желиш да видиш у 

библио/свету“, Народна библиотека Србије, 30.11.2018. 

Одељење библиотека „Вук Караџић“ - Нови Београд 

Јелена Марковић, начелник 

Одељења, библиотекар 

22. семинар српске виртуелне мреже „Културна 

дипломатија и библиотеке“, Бања Врујци, 30.05. - 

01.06.2018. 

Наташа Котараш Бјеговић, 

библиотекар 

Презентација едукативно-креативних програма за децу 

предшколског и основношколског узраста на петој 

манифестацији „Тржница идеја“, Етнографски музеј, 

Београд, 30.03.2018.  (коаутор) 

Семинар „INELI Balkans - библиотечка мрежа као пример 
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Одељење, стручни радник, радно 

место (звање) 

Назив дешавања, место и време 

културне дипломатије“, БГБ, 15.10.2018. 

Александра Савковић, библиотекар Презентација едукативно-креативних програма за децу 

предшколског и основношколског узраста на петој 

манифеестацији „Тржница идеја“, Етнографски музеј, 

Београд, 30.03.2018. (коаутор) 

Наташа Булатовић, библиотекар Стручни скуп „Библиотеке у културном животу Србије“, 

Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, Краљево, 

 8-9.10.2018. 

Семинар „Буди промена коју желиш да видиш у 

библио/свету“, Народна библиотека Србије, 14.12.2018. 

Презентација рада Од бајке и приче до књижевног пера ,  

„Сусрети београдских библиотекара“, Библиотека „Влада 

Аксентијевић“, Обреновац, 21.12.2018. (коаутор) 

Маријана Дебељак, библиотекар Презентација кампање „Један библиотекар, једна 

референца“, УБ „Светозар Марковић“, 23.01.2018. 

Мирјана Комад, библиотекар Презентација кампање „Један библиотекар, једна 

референца“, УБ „Светозар Марковић“, 23.01.2018. 

Марина Пауновић, библиотекар Семинар „INELI Balkans - библиотечка мрежа као пример 

културне дипломатије“, БГБ, 15.10.2018. 

Семинар „Библионица- креативност за библиотекаре 

изван кутије“, Народна библиотека Србије, 01.11.2018. 

Презентација рада Од бајке и приче до књижевног пера ,  

„Сусрети београдских библиотекара“, Библиотека „Влада 

Аксентијевић“, Обреновац, 21.12.2018. (коаутор) 

Смиља Тодорчевић, библиотекар Семинар „Библионица- креативност за библиотекаре 

изван кутије“, Народна библиотека Србије, 01.11.2018. 

Семинар „Буди промена коју желиш да видиш у 

библио/свету“, Народна библиотека Србије, 06.12.2018. 

Бранка Чанковић, самостални виши 

књижничар 

Семинар „Библионица- креативност за библиотекаре 

изван кутије“, Народна библиотека Србије, 01.11.2018. 

Семинар „Хортикултурне е-библиотеке“, Народна 

библиотека Србије, 03.12.2018. 

Семинар „Буди промена коју желиш да видиш у 



54 

Одељење, стручни радник, радно 

место (звање) 

Назив дешавања, место и време 

библио/свету“, Народна библиотека Србије, 06.12.2018. 

Светлана Тодоровић, књижничар Семинар „Библионица- креативност за библиотекаре 

изван кутије“, Народна библиотека Србије, 01.11.2018. 

Одељење библиотека „Деспот Стефан Лазаревић“ - Младеновац 

Никола Филиповић, библиотекар Презентација кампање „Један библиотекар, једна 

референца“, УБ „Светозар Марковић“, 23.01.2018. 

Пројекат Викимедије „Београдски библиотекари о 

Београду – БГБ о БГД“ (радионице), Библиотека „Драган 

Лукић“, 17.04.; 10.05.; 27.09.; 15.11.2018. 

Љиљана Кузмић, библиотекар Семинар „Буди промена  коју желиш да видиш у 

библио/свету“, Народна библиотека Србије, 6.12.2018. 

Никола Костадиновић, виши 

књижничар 

Семинар „Буди промена  коју желиш да видиш у 

библио/свету“, Народна библиотека Србије, 14.12.2018. 

Одељење библиотека „Милован Видаковић“ - Сопот 

Весна Сарић, начелник Одељења, 

библиотекар 

Семинар „INELI Balkans - библиотечка мрежа као пример 

културне дипломатије“, БГБ, 15.10.2018. 

Ивана Теноди Обрадовић, 

библиотекар 

Семинар „Алатке у руке - креирање и анимација прича уз 

помоћ ИКТ мајстор(иј)а“, Библиотека „Драган Лукић“, 

27.03.2018. 

Семинар „INELI Balkans - библиотечка мрежа као пример 

културне дипломатије“, БГБ, 15.10.2018. 

Мирјана Ребић, књижничар Презентација кампање „Један библиотекар, једна 

референца“, УБ „Светозар Марковић“, 23.01.2018. 

Пројекат Викимедије „Београдски библиотекари о 

Београду – БГБ о БГД“ (радионице), Библиотека „Драган 

Лукић“, 27.09.; 22.11.2018. 

Семинар „Хортикултурне е-библиотеке“, Народна 

библиотека Србије, 03.12.2018. 

Катарина Миош, библиотекар 22. семинар српске виртуелне мреже „Културна 

дипломатија и библиотеке“, Бања Врујци, 30.05. - 

01.06.2018. 

Презентација пројекта „Огледало културе Београда у 
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Одељење, стручни радник, радно 

место (звање) 

Назив дешавања, место и време 

медијима“, БГБ, 22.11.2018. 

Виолета Буквић, књижничар Семинар „Буди промена  коју желиш да видиш у 

библио/свету“, Народна библиотека Србије, 14.12.2018. 

Табела 10: Преглед стручног усавршавања и активности стручних радника у 2018. год. 

3.11 Издавачка делатност  

 Зборник „Милош Црњански, изблизаˮ, приређивач Михајло Пантић (едиција Врхови) 

 „Лаза К. Лазаревић – довршене приповеткеˮ, приређивачи Ружица Јовановић и Душан 

Иванић (едиција Врхови) 

 Зборник „Душан Ковачевић – хумор је светлостˮ, приређивач Михајло Пантић (едиција 

Врхови) 

 Монографија „Дечја одељења Библиотеке града Београда“ др Бранке Драгосавац у оквиру 
едиције „Марија Илић Агапова“. 

Библиотека је објавила 8 каталога у склопу изложби организованих у Галерији Атријум: 

1. Ненад Грбић „Одмеравање времена“, изложба графика, 12. фебруар - 6. март 2018. 

2. Анамарија Вартабедијан „У потрази за светим знаком“, изложба слика и књига уметника, 4 - 24. мај 

2018. 

3. Наташа Крстић „Небо и границе слободе“, изложба слика, 29. мај - 18. јун 2018. 

4. Јелена јованчов „Илузивна стварност“, изложба графика, 16 - 31. јул 2018.   

5. Ђорђе Ковачев „Од  Чуруга до Чурунге“, изложба слика, 3 - 14. септембар 2018.   

6. Зоран Тешановић „Молекули лепше будућности“, изложба слика, 15 - 26. октобар, 2018. 

7. Мирјана Томашевић „Реминисценције“, изложба графика, 20. новембар - 6. децембар, 2018.  

8. Милица Антонијевић „Аqua permanens“, изложба графика, 11 - 25. децембар, 2018.                                  

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 

др Татјани Брзуловић-Станисављевић, библиотекару саветнику, начелнику Сектора за набавке и 

обраде Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у Београду.  

Награда „Глигорије Возаровић” за најбољег издавача у 2017. години додељена је издавачкој кући 

„Православна реч“ из Новог Сада, поводом 25 година њеног постојања и за изванредне резултате 

постигнуте у последњих четврт века. 
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Према подацима из мреже Библиотеке града Београда, најчитанија књига страног аутора у 2017. 

години јесте роман „Жена црвене косе“ турског књижевника Орхана Памука у издању Издавачког 

предузећа „Геопоетика“. 

Награда „Читалац године“ у категорији деце до 14 година припала је једанаестогодишњем 

Александру Пејчиновићу (Нови Београд), а читалац године 2017. у категорији одраслих је Владимир 

Томић (Стари град). 

Награда „Ђорђе Јовановићˮ која се додељује за најбоље критичко-есејистичко дело додељена је 

равноправно Слободану Владушићу за књигу „Књижевност и коментари“ и Зорану Милутиновићу за 

књигу „Битка за прошлост: Иво Андрић и бошњачки национализам“. 

Награда „Мома Димић“ која се додељује за прозно дело које на уметнички релевантан начин 

остварује везе са другим културама, додељена је Горану Гоцићу за књигу „Последња станица 

Британија“ (Лагуна, 2017.). 

Награда „Проф. др Катарина Амброзић”, која се додељује најбољем дипломцу Одељења за историју 

уметности Филозофског факултета у Београду који је уписао мастер студије на истом Одељењу, 

уручена је Софији Миленковић. 
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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, било је рађено преко TeamViewer-а -  програма 

за даљинску подршку и дељење података, до октобра када је уведен програм БИСИС верзија 

5, који омогућава директно инвентарисање и обраду података. 

Послови обраде: 

 Израда и одржавање ауторског каталога 

 Израда и одржавање стручног каталога  

 Израда и одржавање предметног каталога  

4.1.2 Најзначајнији резултати у 2018. години 

Током 2018. године, у Одељењу су остварени следећи резултати: 

 Набављено је 91.642 библиотечко-информационих јединица (84.347 монографских, 7.271 

серијских и 24 јединице некњижне грађе) за комплетну мрежу одељења и огранака; 

испоручено 58.693, а инвентарисано 55.227 библиотечко-информационих јединица. 
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 На Акредитованом семинару од стране ЗУОВ-а Основе савременог  библиотекарства за 

школске библиотекаре у сарадњи са Одељењем за унапређење библиотечке делатности, 

као предавачи учествовале: Оливера Калдесић, Катарина Михајловић, Весна Булајић, 

Радмила Тасић. 

 Настављена је успешна сарадња са разним установама и удружењима. Најактивнија сарадња 

је са програмском акцијом Радио Београда „Књига солидарности“ (поклоњено 1.410. 

примерака од сувишних7). Затим:  

- Библиотеци Учитељског факултета (68 наслова); 

- Казнено-поправном заводу у Панчеву, за оснивање библиотеке (452 наслова); 

- Библиотеци у амбасади Републике Србије у Данској (200 наслова); 

- Манастиру „Свети врачи Козма и Дамјан” у Зочишту (40 наслова); 

- ОШ „Бранко Пешић”, Земун (51 наслов); 

- Школи за оштећене слухом и наглуве „Стефан Дечански” (10 наслова); 

- „Читалачка значка“ наградни конкурс (40 наслова); 

- „Сопот мој завичај“ наградни конкурс (20 наслова); 

- Новогодишњи пакетићи за децу запослених (180 наслова). 

 
 Библиотека је током 2018. године добила на поклон преко 9.000 вредних издања од разних 

дародаваца: Новосадска градска библиотека, издавачка кућа  Evro Book, Вукотић медиа, 

Жељко Ожеговић. Поводом Међународног конгреса Слависта и изложбе у Библиотеци  

добијена су на поклон вредна издања.  

 У одељењу се води евиденција издања Библиотеке града Београда и припрема се све за 
учешће на Међународном сајму књига у Београду.  

 Уведена је нова верзија програма БИСИС, број 5. Ова верзија даје велике могућности у 

унапређењу рада. Због преписивања и спајања података и прављења јединствене базе 

података, некада није било техничких могућности за инвентарисање публикације. Нова 

верзија даје већу продуктивност, па ће се број надокнадити у 2019. години. Промењени су 

процесори у Одељењу за инвентарисање, а током 2019. године наставиће се промене 

процесора и у Одељењу за обраду. 

 Стручни радници су унапредили своја знања на семинарима и конференцијама. 

4.1.3 Набавка 

Начини набавке у 2018. години су као и у досадашњој пракси били: Републички откуп, Јавна набавка 

(средства одобрена од Секретаријата за културу Скупштине града Београда), локални обавезни 

примерак, маркетинг, размена, куповина од сопствених средстава, поклони. Одабир књига 

Републичког откупа према предлогу који је послала Народна 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 

                                                             
7 Сувишни примерци су наслови за које је утврђено након провере дезидерата и електронске базе, да нису потребни мрежи  

Библиотека града Београда. Библиотека  добија на поклон свакодневно од великог броја грађана, сарадника разне наслове. 

На описани начин сувишке, након евидентирања прослеђује сарадницима Библиотеке. Ови наслови најчешће, преко акције 

„Књига солидарности“ налазе своје место у библиотекама широм Србије. 
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набавке, средствима које је одобрио Секретаријат за културу Скупштине града Београда, рађен је на 

исти начин. Јавна набавка библиотечке грађе обављена је у два позива, у априлу и крајем августа. 

Редни 
број 

Начин набавке Број примерака 

1. Републички откуп 20.259 

2. 
Јавна набавка (средства одобрена од Секретаријата за 
културу Скупштине града Београда) 

46.497 

3. Локални обавезни примерак 2.358 

4. 
Поклони (маркетинг, поклон издавача, замена, размена, 
издања БгБ) и куповина од сопствених средстава и од 
средстава предвиђених за матичне функције 

22.528 

               УКУПНО                91.642 
Табела 1: Број набављених јединица грађе у 2018. години 

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/ пребивалиште, ради формирања и попуне завичајне 

збирке8. Обавезни примерак редовно су достављали следећи издавачи: Архив Србије, БИГЗ 

школство, Весели четвртак, Висока железничка школа струковних студија, Вукотић медиа,  Вулкан 

издаваштво, Градска управа Београда, Дерета, Досије студио, Друштво архитеката Београда, Друштво 

математичара Србије, Евро Бук, Етнографски музеј, Етхос, Женско архитектонско друштво ЖАД, Завод 

за заштиту природе Србије, Завод за заштиту споменика културе, Завод за проучавање културног 

развитка , Завод за уџбенике, Инжењерска академија Србије, Институт за архитектуру и урбанизам 

Србије, Институт за књижевност и уметност, Институт за међународну политику и привреду, Институт 

за педагошка истраживања, Институт за путеве, Институт Михаило Пупин, Историјски архив Београда, 

Космос издаваштво, Креативни центар, Лагуна, Медија центар „Одбрана”, Музеј историје Југославије, 

Музеј позоришне уметности Србије, Музеј савремене уметности, Музиколошки институт САНУ, 

Народни музеј Србије, Нова поетика, Новости, Одисеја, Пословни биро, Правни факултет, Принцип 

прес, Прополис букс, Публик практикум, Републички завод за заштиту споменика културе, Савез 

графичких инжењера и техничара Србије, Савез инжењера и техничара Србије, Савез инжењера и 

техничара текстилаца Србије, Самиздат, САНУ, СКЗ, Службени гласник, Српски књижевни лист, 

Служба Народне скупштине Србије, Удружење домаћина Србије, Факултет ликовних уметности, 

Факултет за медије и комуникацију, Факултет музичке уметности, Филозофски факултет, Чигоја 

штампа. 

Током године, допуњавана је колекција у Руском кутку (Огранак „Владан Десница“, Нови Београд), 

као и посебна збирка поклона „Колекције књига поклоњених директорки Библиотеке” (Библиотека 

„Ђорђе Јовановић“, Стари град).  

4.1.4 Инвентарисање библиотечко-информационих јединица  

До сада, за мрежу библиотека Библиотеке града Београда, инвентарисано је 55.227 јединица, 

највише публикација из стране и домаће књижевности, затим из књижевности за децу. 

Инвентарисано је и 468 томова серијских публикација.  

                                                             
8    доступно на: 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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Библиотека/општина 
Број 

инвентарисаних 
јединица 

„Доситеј Обрадовић”, Вождовац 4.435 

„Петар Кочић”, Врачар 3.205 

„Вук Карадџић”, Звездара 6.475 

„Лаза Костић”, Чукарица 3.612 

„Миодраг Булатовић”, Раковица 2.843 

„Јован Дучић”, Барајево 2.410 

„Деспот Стефан Лазаревић” , Младеновац 2.370 

„Исидора Секулић”, Савски венац 3.129 

„Ђорђе Јовановић”, Стари град 3.028 

„Свети Сава”, Земун и Сурчин 5.637 

„Вук Караџић”, Нови Београд 5.115 

„Илија Гарашанин”, Гроцка 2.987 

„Милован Видаковић”, Сопот 2.302 

Библиотека града Београда 7.211 

Библиотека града Београда, серијске 
публикације 

468 

УКУПНО 55.227 
Табела 2: Број инвентарисаних јединица у 2018. години 

4.1.5 Обрада библиотечко-информационе грађе 

Потпуну обраду, кроз све каталоге добило је 3.088 наслова 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) 

4.556 4.962 

СТРУЧНИ 
КАТАЛОГ 

Обрађено нових наслова Рад на записима (прегледано, 
рекласификованао) 

3.955 3.794  

(8.094 УДК индекса) 

ПРЕДМЕТНИ 
КАТАЛОГ 

Обрађено нових наслова Рад на записима (редиговано, 
рекаталогизовано) 

1.810  

(5.435 предметних одредница) 

2.286  

(5.151 предметних одредница) 
Табела 3: Обрађени наслови кроз сва три каталога 
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4.1.6 Ревизија 

Током 2018. године, свођена је ревизија у Одељењу за рад са корисницима које има највећи фонд 

разврстан у различите колекције. Састављани су спискови предлога за расход, а уједно су подаци о 

пронађеним јединицама уношени у електронску базу. Тачан број јединица, стварно стање фонда 

Библиотеке са мрежом, знаће се након састављања завршног извештаја. 

4.1.7 Кадар 

У Одељењу је  радио је 21 стручни радник, укључујући начелника Одељења.  

Сви запослени из Одељења прошли су Обуку о противпожарној заштити и обуку Заштита и 

здравље на раду. 

Велика пажња посвећена је стручном усавршавању запослених. Детаљан приказ ових активности дат 

је у Одељку 3.10. Извештаја. 

 

4.2 ОДЕЉЕЊЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ БИБЛИОТЕЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ 

4.2.1   Општи преглед 

Библиотека града Београда је установа културе чији је оснивач Град Београд. Основана је на основу 

Званичног акта Општине о оснивању јавне библиотеке Града Београда од 4. октобра 1928. године, 

ради обављања делатности у области културе од значаја за град Београд (уписана у судски регистар 

Привредног суда у Београду, регистарски уложак број 5-148-00). Рад библиотеке је регулисан 

Оснивачким актом9 и Статутом10 и она остварује општи интерес у библиотечко-информационој 

делатности и делатности заштите старе и ретке библиотечке грађе у складу са Законом о култури, 

Законом o библиотечко-информационој делатности, Законом о старој и реткој библиотечкој 

грађи, Законом о обавезном примерку публикација, Законом о издавању публикација, Законом о 

ауторским и сродним правима, Закон о културним добрима, Законом о задужбинама и 

фондацијама, Законом о јавним службама, Законом о јавној својини. 

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 

                                                             
9 Скупштина града Београда на седници одржаној 20. априла 2017. године,  донела је одлуку број 6-174/17- С , о 

промени оснивачког акта установе културе - Библиотеке града Београда.  Промена оснивачког акта је извршена 

због усклађивања са Законом о култури. 

10 Статут Библиотеке града Београда  је донео Управни одбор Библиотеке  града Београда на седници одржаној 
01. 11. 2017. године (бр. одлуке 4811). 
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развој Библиотеке града Београда. Обједињује пословање у матичној библиотеци, прати домете 

библиотечко-информационе делатности у Србији и свету.  

Следи приказ остварених резултата за  2018. годину:  

НАДЗОР РЕГИСТРАЦИЈА 
СТРУЧНА 

ПОМОЋ 
МБС 

ЕДУКАЦИЈА 

СЕМИНАРИ (за 

запослене у 

Библиотеци) 

СЕМИНАРИ 

(аутор Библиотека 

града) 

БИСИС ОБУКA 

27 6 213 404 16 8 320 сати 

Табела 1: Преглед активности у  2018. години 

4.2.2 Надзор  

Надзор је један од основних задатака матичне службе и обављен је у следећим библиотекама: ОШ 

„Антон Скала”, Школa за ученике оштећеног вида „Вељко Рамадановић”, СШ „Техноарт Београд”, ОШ 

„Милан Ђ. Милићевић”, Музеј ваздухопловства - Београд, Музеј жртава геноцида, ОШ „Михајло 

Пупин”, ОШ „Данило Киш”, Прва приватна угоститељско-туристичка школа, Средњошколски 

образовни центар „Смартанац”, Дом ученика средњих школа „Јелица Миловановић”, Основна и 

средња музичка школа „Амадеус”, ОШ „Кнез Сима Марковић” Барајево, Гимназија у Обреновцу, 

Библиотека Савеза слепих Србије „Др Милан Будимир”, Балетска школа „Лујо Давичо”, ОШ „Иво 

Лола Рибар” Бегаљица (Гроцка), ОШ „Илија Гарашанин” Гроцка, МШ „Ватрослав Лисински”, Средња 

школа и гимназија „Архимед”, ОШ „Живомир Савковић” Ковачевац (Младеновац), ОШ „Биса Симић” 

Велика Крсна (Младеновац), ОШ „Момчило Живојиновић” Младеновац, ОШ „Милица Милошевић” 

Јагњило (Младеновац), ОШ „Бора Лазић” Влашка (Младеновац), Гимназија у Младеновцу, ЈМУ Радио 

телевизија Србије. 

4.2.3 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 проналажења одговарајућег решења за правилан рад библиотеке 

или отклањање нејасноћа у самом приступу у раду стручног радника или библиотеке. 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). 
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Стручна помоћ пружена је 213 пута библиотекама различитог типа:  

Специјалним библиотекама: Музеја жртава геноцида, Задужбине Илије М. Коларца,  Музеја 

ваздухопловства - Београд, Дечјег културног центра Београда, ЈМУ Радио-телевизије Србије, 

Југословенске кинотеке, Завода за заштиту природе Србије, Савеза уједињених великих ложа Србије, 

Дома ученика средњих школа „Јелица Миловановић”, ЈКП Градско саобраћајно предузеће Београд, 

Завода за спорт и медицину спорта, Саобраћајног института ЦИП, Музеја Николе Тесле, 

Југословенског драмског позоришта, Библиотеци за слепа и слабовида лица „Др Милан Будимир”, 

Високе бродарске школе академских студија, Ваздухопловне академије, Архива Србије, Народног 

музеја у Чачку, ЈП Електромрежа Србије, Завода за проучавање културног развитка,  Републичког 

завода за статистику, Дечијег културног центра Београда, Завода за унапређење образовање и 

васпитање, ЈМУ Радио телевизија Србије и др.  

Библиотекама основних школа: Основне и средње музичке школе „Амадеус”, Балетске школе „Лујо 

Давичо”, ОШ „Михајло Пупин“, ОШ „Данило Киш“, ОШ „Сава Јовановић Сирогојно”, ОШ „Антон 

Скала”, Школе за ученике оштећеног вида „Вељко Рамадановић”, ОШ „Милан Ђ. Милићевић”, Школe 

за оштећене слухом-наглуве „Стефан Дечански”¸ ОШ „Карађорђе”, Основне музичке школе „Невена 

Поповић” (Гроцка), ОШ „Милоје Васић”, ОШ „Михајло Пупин”, ОШ „Доситеј Обрадовић”, ОШ „14. 

октобар”, ОШ „Милоје Павловић”,  ОШ „Васа Чарапић”, ОШ „Вук Караџић”, ОШ „Кнез Сима 

Марковић”, ОШ „Иво Лола Рибар”, ОШ „Бранко Радичевић”, ОШ „Бранко Пешић”, ОШ „Раде 

Драинац”, ОШ „Антон Скала”, ОШ за децу оштећеног слуха и говора „Радивој Поповић”, ОШ 

„Живомир Савковић” Ковачевац, ОШ „Змај Јова Јовановић”, ОШ „Иво Андрић”, МШ „Коста 

Манојловић” и др. 

Библиотекама средњих школа: Основне и средње музичке школе „Амадеус”, Европске пословне 

школе „Милутин Миланковић”, Прве приватне угоститељско-туристичке школе, Средњошколског 

образовног центра „Смартанац”, СШ „Техноарт Београд”, Хемијско-прехрамбене технолошке школе, 

Гимназије у Сенти, Дванаесте београдске гимназије, Гимназије у Обреновцу, Тринаесте београдске 

гимназије, Економско-трговинске школе у Сопоту, Саобраћајно-техничке школе Земун, Четврте 

београдске  гимназије, Техничке школе „Нови Београд”, МШ „Др Војислав Вучковић”, Средњe 

туристичкe школe, Школе за основно и средње образовање „Свети Сава”, Средњe медицинске школe 

на Звездари, МШ „Ватрослав Лисински”, Средњe медицинске школe, МШ „Ватрослав Лисински”, 

Хемијско-прехрамбене технолошке школе,  Медицинске школе на Звездари, Музичке школе „Др 

Војислав Вучковић”, Средње школе и гимназије „Архимед” 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), Одељења библиотека „Вук 

Караџић” (Нови Београд), Одељења библиотеке „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, 

Библиотеке „Стефан Првовенчани” Краљево, Библиотеке Правног факултета и др. 

Посебан вид стручне помоћи је одлазак у службену посету библиотекама по позиву, уколико је 

потребна стручна консултација у циљу проналажења одговарајућег решења за правилан рад 

библиотеке и библиотекара. Стручни радници Одељења, у најкраћем року и у сладу са унапред 

договореним обавезама, пружaли су стручну помоћ свима који су се за помоћ обратили. Стручне 

посете по позиву су обављене у библиотеци  ЈКП Градско саобраћајно предузеће Београд, 
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Библиотеци за слепа и слабовида лица „Др Милан Будимир” ; библиотекама Средње медицинске 

школе Звездара, Школe за оштећене слухом-наглуве „Стефан Дечански” и  ОШ „Антон Скала”. 

Планинарском савезу Србије пружене су информације - упутства, обавештења и услови за оснивање 

библиотеке наведеног Савеза. 

4.2.4 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 току 2018. године регистроване су следеће библиотеке: ОШ „Данило Киш”, Дом ученика средњих 

школа „Јелица Миловановић”, Основна и средња музичка школа „Амадеус”, Гимназија у Обреновцу, 

Музичка школа „Ватрослав Лисински”, Средња школа и гимназија „Архимед”. 

4.2.5 МБС- Мрежа библиотека Србије 

Програмски пакет МБС обухвата податке о библиотекама, приказује стање, обим и структуру 

библиотечке делатности. База МБС која је експортована Народној библиотеци Србије, садржи 404 

записа о библиотечком пословању за 2017. годину.  

     Tип библиотеке Број унетих анкета 

Основне школе 179 

Средње школе 77 

Специјалне библиотеке  63 

Јавне библиотеке (са 

огранцима) 
85 

укупно 404 

Табела 2: База МБС  
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4.2.6 Едукација 

За библиотекаре специјалних библиотека са територије Београда, 19. јануара 2018. године, у 

читаоници Одељења уметности, одржан је едукативни семинар Инвентарисање, каталогизација и 

ревизија библиотечко - информационе грађе. Семинару је присуствовало 36 библиотекара из 

различитих институција (музеји, архиви, библиотеке јавних предузећа, библиотеке органа 

градске и државне управе, библиотеке савеза и удружења). Предавачи су били стручни радници 

Библиотеке града Београда: библиотекар Оливера Калдесић (инвентарисање библиотечке грађе), 

библиотекари саветници Весна Булајић и Радмила Тасић (каталогизација) и виши библиотекар 

Снежана Кавалић Арсенијевић (ревизија библиотечке грађе). 

Семинар Основе савременог библиотекарства за школске библиотекаре аутора Станке Јовичић, 

започет у прошлој години, успешно је реализован и у 2018. години. 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. 

Семинар је одржан у Библиотеци шабачкој (30. марта 2018.) и у Библиотеци града Београда (20. 

априла 2018. године). Размењена су професионална искуства и ојачана је платформа будуће сарадње 

колега широм Србије. Семинару је присуствовало 46 библиотекара. 

Семинар је акредитован од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања за школску 

2016/2017. и 2017/2018. годину и носи 8 бодова. 

Акредитовани семинар Библиотеке града Београда Алатке у руке – креирање и анимација прича уз 

помоћ ИКТ мајстор(иј)а, аутора библиотекара саветника Виолете Ђорђевић и Јасне Бркић, одржан је, 

у Београду три пута ( 27. март, 12. април и 22. мај 2018. године - 47 полазника) у простору Дечјег 

одељења Драган Лукић на Старом граду. Осим у Београду овај акредитовани семинар је одржан и у 

Народној библиотеци „Радоје Домановић” у Лесковцу (02. октобра 2018. године - 17 полазника), у 

Градској библиотеци „Владислав Петковић Дис” у Чачку (02. новембар 2018. године - 17  полазника) 

и у Народној библиотеци Ужице (26. децембра - 20 полазника). Кроз теоријски и практичан део на 

семинару су обрађене  следеће теме: модели  употребе  информационих технологија у 

радионицама  и програмима за децу и младе при библиотеци, подстицање  читања и учења  код 

деце и младих уз примену нових технологија, радионице приповедања прича  применом  storytelling 

технике и ИКТ алата, употреба  лако доступних компјутерских софтвера и дигиталних алата у 

библиотеци у образовне и креативне сврхе; oснаживање информатичке писмености библиотекара и 

корисника библиотечких услуга. Овај акредитовани семинар је у овој години одслушао 81 

библиотекар, од тога је семинару присуствовало 47 библиотекара из Библиотеке града Београда: 

Јана Драшковић, Амалија Витезовић, Милена Огњановић, Татјана Судимац, Миланка Бабић 

Вукадинов, Александра Маринко, Анђелка Сувајџић, Соња Душић, Јасна Јанковић, Кристина Савић, 

Татјана Тошић, Зорица Јовичић, Виолета Младеновић, Владан Николић, Андријана Јеловац, Драгана 

Малић, Гала Одановић, Дијана Арсенијевић, Ивана Теноди Обрадовић, Гордана Лештанин, Марина 

Неђић, Владислава Ивковић Марковић, Исидора Ињац, Дубравка Прендић, Светлана Мартиновић, 

Оливера Настић, Биљана Петровић, Ружица Радосављевић, Марко Васиљевић, Александра 

Вићентијевић, Ивана Чернишова, Мирјана Ивковић, Сандра Матијашевић, Биљана Данић Грбић, 

Верица Гутаљ Живковић, Даниела Васиљевић, Милена Николић, Наташа Тркуља, Јелена Спајић 

Ковач, Снежана Радојчин, Александра Дукић, Жељка Шаин Милошевић, Милена Јовичић, Јована 

Јовановић, Славица Малетић, Марија Ивановић, Александра Јеремић. 
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Семинар је акредитован на основу одлуке управника Народне библиотеке Србије о акредитацији 

програма сталног стручног усавршавања у библиотечко-информационој делатности за 2018. годину 

са 6 бодова. 

 У организацији Библиотекарског друштва Србије и Библиотеке града Београда, одржан је, 25. 04. 

2018. године, акредитовани семинар Ко то тамо прича?, аутора вишег библиотекара Весне Вуксан и 

дипломираног библиотекара Милене Костић из УБ „Светозар Марковић”. Радионице које су одржане 

у оквиру курса су осмишљене као размена идеја, знања и усавршавање вештина које у пракси 

помажу да библиотеке буду препознате као лидери трансформације друштва: заговарање и 

лобирање у библиотекама, библиотеке и перцепција јавности, УН 2030 агенда и одрживи циљеви, 

ИФЛА међународни програм за заговарање, библиотечке статистике као атрактиван и користан 

ресурс за причу, друштвени медији као канал виралног активизма, формирање акционог плана и 

евалуација. Семинару је присуствовало 12 дипломираних библиотекара (Татјана Александров, 

Катарина Михајловић, Татјана Перовић, Мирјана Ђапић Пејовић, Снежана Кавалић Арсенијевић, 

Светлана Ракановић, Јасна Бркић, Татјана Судимац, Гордана Петковић, Наташа Јокановић, Милена 

јаковљевић, Оливера Рајовић). 

Пројекат Београдски библиотекари о Београду - БГБ о БГД организован 

је у оквиру програма микрогрантова које додељује Викимедија Србије. Идеја пројекта је да 

библиотекари Библиотеке града Београда допринесу квалитету Википедије на српском језику 

писањам квалитетних енциклопедијских чланака о Београду, Београђанима, књигама о Београду, 

београдским улицама и свим другим темама које су на неки начин везане за Београд. Додатни 

садржај пројекта су фото-туре на којима се обилазе огранци појединих општина и културно-

историјске знаменитостиу околини, при чему се прикупља фото-материјал за писање чланака. Вођа 

пројекта је била дипломирани библиотекар Милица Буха, која већ четири године интензивно 

учествује у акредитованом семинару Вики-библиотекар и истоименом пројекту добијеном од 

Викимедије Србије, чији је носилац УБ „Светозар Марковић”. Како је заједнички циљ оба пројекта да 

се полазници-библиотекари оспособе за уређивање чланака на Википедији,  на обукама учествују и 

предавачи са пројекта Вики-библиотекар.  У оквиру пројекта је, од априла до децембра 2018. 

године, одржано укупно шест радионица и пет фото - тура (општинске библиотеке Чукарице и 

Раковице ;  општинске библиотеке Барајева, Сопота и Младеновца ; на Манифестацији Дани 

Милована Видаковића ; библиотека у Гроцкој ; библиотека у Земуну). На радионицама је написан 

или допуњен 51 чланак, док су ван радионица, самостално on-line, колеге написале 120 чланака, што 

је био циљ пројекта - да се библиотекари Библиотеке града Београда укључе у писање квалитетних и 

поузданих чланака на Википедији. Сви написани чланци се могу видети на страни Београдски 

библиотекари о Београду. Као резултат фото-тура на Викимедијину оставу су постављене 1.263 

квалитетне фотографије са лиценцом слободног садржаја. Све фотографије се могу видети на 

Викимедијиној остави, у категорији Пројекат : БГБ о БГД.   Овај пројекат је проглашен, од стране 

Викимедије Србије, за најбољи пројекат реализован у 2018. години, а активно учешће, као аутори 

текстова или фотографија, узело је 12 библиотекара из Библиотеке града Београда - Милица Буха, 

Владан Николић, Александра Маринко, Јасна Јанковић, Андријана Јеловац, Зорица Јовичић, Никола 

Филиповић, Виолета Младеновић, Мирјана Ребић, Снежана Живковић, Ивана Мирковић и Ружица 

Пунишић. 

У читаоници Одељења уметности Библиотеке града Београда, 15. октобра 2018. године, одржан је 

акредитовани семинар INELI Balkans - библиотечка мрежа као пример културне дипломатије, 

аутора вишег дипломираног библиотекара Бебе Станковић и вишег дипломираног библиотекара 
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Данијеле Скоковић. Пројекат Међународна мрежа библиотекара иноватора на подручју Балкана 

(International Network of Emerging Library Innovators in the Balkan Region), са краћим називом ИНЕЛИ-

Балкан, јединствен je пројекат стварања мреже и едукације библиотекара иноватора са подручја 

Балкана. Овај пројекат је својеврсни инкубатор за стварање иновативних библиотечких услуга и идеја 

које ће унапредити рад јавних библиотека на Балкану. Мрежа је заснована на темељима 

иноваторског потенцијала самих библиотекара и Future Library модела. Народна библиотека Пожега 

је акредитовала овај едукативни програм који омогућава библиотекарима јавних библиотека да, 

захваљујући информацијама о примерима добре праксе и повезивањем са колегама региона, 

раде на развијању својих знања из области лидерства, нових технологија и пројектног 

менаџмента, те да новим идејама и прављењем регионалне мреже, заједничким снагама раде на 

успостављању библиотека као социјално-друштвених установа. Семинару су присуствовала 33 

стручна радника из Библиотеке града Београда: Станка Јовичић. Биљана Грбовић, Нада Јелкић, 

Наташа Котараш Бјеговић, Катарина михајловић, Сања Цвркота, Наташа Поповић, Љиљана 

Живадиновић, Јасмина Ћулафић, Александар Васковић, Марина Неђић, Маријана Пурић, Миланка 

Бабић Вукадинов, Биљана Петровић, Милица Буха, Бојан Кундачина, Љиљана Зечев, Жаклина Лукић, 

Наташа Рил, Весна Сарић, Ивана Теноди Обрадовић, Дијана Арсенијевић, Тања Миличић, Споменка 

Милинковић, Весна Јевремовић, Милица Алфиревић, Весна Пупавац, Ружица Пунишић, Марија 

Матовић, Мирјана Комад, Блажимир Јоковић, Марина Пауновић, Владан Николић.  

4.2.7 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. 

Стручни радници Библиотеке града Београда присуствовали су разним семинарима и скуповима току 

2018. године: 

Акредитовани семинари 

У Народној библиотеци Србије: 

- INELI Balkans - библиотечка мрежа као пример културне дипломатије (4 полазника) 

- Библионица (10 полазника) 

- Примена превентивне конзервације у библиотекама и архивима (9 полазника) 

- Унапређење библиотечких услуга корисницима оштећеног вида (2 полазника) 

- Буди промена коју желиш да видиш у библио/свету (35 полазника) 

- Хортикултурне е-библиотеке (10 полазника)  

У Библиотеци града Београда: 

 

- Алатке у руке – креирање и анимација прича уз помоћ ИКТ мајстор(иј)а (47 полазника) 

http://www.futurelibrary.gr/en/
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- INELI Balkans - библиотечка мрежа као пример културне дипломатије (33 полазника) 

Укупно остварених стручних сати: 900 

 

Стручни радници Одељења су асистирали кандидатима око припреме за полагање стручног испита. 

Укупно је полагало 10 кандидата. Стручни испит у мају/јуну положило је  6  кандидата (четворо је 

стекло звање дипломирани библиотекар и двоје звање  књижничар), а у новембру/децембру 

положила су 4 кандидата (један је стекао звање библиотекар и троје звање књижничар). 

4.2.8 Међународни скупови 

 Стручни скуп Друштва библиотекара Републике српске, Требиње 26 - 27. април 2018. године 

Друштво библиотекара Републике Српске је, ове године,  у Требињу, организовало 23. по реду 

Стручни скуп под називом С корисницима, за кориснике – необавезно, неуобичајно, иновативно. 

Широк распон библиотечког деловања од школских, високошколских, специјалних и јавних  

библиотека условио је значај тимског деловања библиотечке струке у целини. Библиотекa je главни 

ослонац друштва која свима омогућава учење, креативност и иновативност, усавршавање постојећег 

кадра и упознавање са променама које се дешавају у библиотекарству, пружањем знања користиће 

нове технологије и интернет. Зато Друштво библиотекара РС сваке године организује семинар ради 

стручног усавршавања библиотекара и бољег сагледавања стања у библиотекарство код нас и у 

свету. Скуп је  имао је највише учесника и посетилаца до сада. Било је присутно преко 320 колега из 

Републике Србије, Републике Српске, Федерације Босне и Херцеговине, Црне Горе, Словеније.  У 

осам сесија излагао је 41 библиотекар, а представљени су примери добре праксе, пројекти чија је 

реализација у току, планови за примену информационо-комуникацијских технологија која за циљ 

имају боље пословање библиотека и квалитетнију услугу за кориснике. Библиотека града Београда је 

имала своја четири представника која су имала излагања: виши библиотекар Марина Неђић 

(Примена асистивне технологије у раду школских библиотека на територији Београда), виши 

библиотекар Миланка Бабић Вукадинов (С корисницима, за кориснике – необавезно, неуобичајено, 

иновативно: стари добри програми на нов начин и примена нових технологија у реализацији 

програма за децу и младе у Библиотеци града Београда), виши библиотекар Виолета Ђорђевић ( Од 

књиге до филма и обрнуто) и дипломирани библиотекар Оливера Настић (Едукативне активности за 

децу и омладину у музејским библиотекама у Београду). Презентације излагача из Библиотеке града 

Београда су биле веома добро посећене и изазвале су значајно интересовање колега из библиотека у 

региону. Као резултат активности са овог стручног скупа очекује се успостављање сарадње са другим 

библиотекама и размена искустава у раду са корисницима.   

 МЕТЛИБ 2018, Београд, Библиотека града Београда, 13 - 18. маја 2018. године 

МетЛиб је једна од најзначајнијих међународних конференција у области библиотечко-

информационе делатности, која окупља реномиране стручњаке за библиотекарство и руководиоце 

јавних библиотека градова метропола. Конференција се организује у оквиру ИФЛА Секције 

библиотека великих градова (Metropolitan Libraries Section - MetLib). Додељивање организације 

овако важног стручног скупа Библиотеци града Београда потврда је високе репутације коју ова 

установа ужива у међународним оквирима. Библиотеку града Београда су као аутори радова 

представљали: Јасмина Нинков (Introduction to Belgrade City Library’s Network), Јасна Бркић и Виолета 

Ђорђевић (Downloading knowledge, uploading fun: innovative workshops for children and youth ) и 
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Станка Јовичић и Марина Неђић (BCL’s role in building an inclusive community – programs and services 

for persons with disabilities). 

 Десета QQML конференција, Грчка, острво Крит, 22 - 25. маја 2018. године 

QQML је мултидисциплинарна конференција која покрива све теме из области библиотекарства и 

информационе науке у релацији са другим дисциплинама, промовише теорију и праксу 

квантитативних и квалитативних метода у библиотекама, архивима и музејима.  Јубиларна, десета 

конференција о квантитативним и квалитативним методама у библиотекарству (Qualitative and 

Quantitative Methods in Libraries), одржана је ове године у Грчкој, у Културном центру у граду Ханији 

на острву Криту. Скуп је одржан под покровитељством ISAST-a, Међународног удружења за развој 

науке и технологије. Конференција је окупила делегате из око 60 земаља, велики број истраживача, 

професора, стручњака, теоретичара и практичара из области библиотекарства и сродних дисциплина. 

Оно што сведочи о динамици ове конференције је занимљив програм, нове теме и чињеница да су 

бројни делегати учествовали на претходним QQML скуповима, а у Грчкој су представили резултате 

својих најновијих истраживања. Представници Библиотеке града Београда, који су ове године узели 

активно учешће, били су директор Јасмина Нинков и помоћник директора за библиотечку делатност, 

Станка Јовичић. У сесији посвећеној јавним библиотекама и доживотном учењу, којом је 

председавала Кети Розаиз из Америчког библиотекарског удружења, директор Јасмина Нинков је 

презентовала рад Preparing Library for Tomorrow Public Libraries, Digital-information Literacy Crossroads 

and Life-long Learning. У сесији посвећеној читалачкој култури (председавајући Сарантос Капидакис, 

Јонски Универзитзет, Крф) Станка Јовичић је представила рад Infromation-Libary-Knowledge (коаутор 

Бојан Кундачина). По завршетку излагања, уследила су питања и коментари присутних који су се 

наставили и након званичног програма. Станка Јовичић је председавала сесијом The Added Value of 

Library Services у којој су своје радове представиле колеге из Финске, Шведске, Португала и Чилеа. 

 Годишња конференција ИФЛЕ (Међународна федерација библиотечких удружења и 

институција), Малезијa, Куала Лумпур, 24 - 30. августа 2018. године 

Тема овогодишње, 84. генералнe ИФЛА конференцијe, била је Промени Библиотеку, Промени 

Друштво. Присуствовало је преко 3 500 учесника из више од 110 земаља. Одржано је преко 250 

презентација и дискусија, са 600 говорника и изложено је преко 120 постера. У циљу да конгрес 

приближе свима који су били заинтересовани, стримовано је девет презентација и дискусија којима 

је могло да се приступи бесплатно преко Ифлиног вебсајта, јутјуба и фејсбука. Библиотеку града 

Београда је, на овогодишњем конгресу, представљао дипломирани библиотекар Бојан Кундачина.  

 Next Library conference, Немачка, Берлин, 12 - 15. септембра 2018. године 

У Берлину је под мотом Подржавамо неочекивано! одржана једна од најзначајнијих светских 

библиотечких конференција – Next Library conference. Реч је о међународном окупљању 

библиотечких професионалаца, иноватора и доносилаца одлука који ''померају границе и врше 

промене у струци''. Организатор конференције била је Централна и регионална библиотека у 

Берлину (Zentral- und Landesbibliothek Berlin). Конференцију је иначе покренула Јавна библиотека у 

Архусу 2009. године, и након Чикага 2014, ово је други пут да се овај стручни скуп организује ван 

Архауса. Програм конференције био је иновативно конципиран и састојао се из различитих врста 

дешавања: од класичних излагања предавача по позиву, преко кратких презентација примера добре 

праксе, до интерактивних радионица и излагачких простора за тестирање нових идеја и прототипова. 
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Посебан сегмент конференције чиниле су посете берлинским јавним библиотекама. Током четири 

конференцијска дана око 400 учесника из преко 40 земаља могла су да учествују у више од 100 

различитих програма и активности. Због великог броја програма одржаване су паралелне сесије, и то 

у објектима који су саграђени специјално за ову конференцију у парку испред библиотеке, као и у 

самој библиотеци и у оближњој цркви. Међу бројним иновативним пројектима, на конференцији је 

представљен и АВА пројекат – онлајн платформа за гледање филмова, у којем је БГБ један од 

партнера. Представник Библиотеке града Београда на овом скупу био је Марјан Маринковић, 

помоћник директора ове установе. 

 Петнаести округли стол за књижничарске услуге за особе с инвалидитетом и особе с 

посебним потребама, Република Хрватска, Загреб, 28. септембар 2018. године 

У организацији Хрватског књижничарског друштва, а у простору Књижница града Загреба, одржан је 

Петнаести округли стол за књижничарске услуге за особе с инвалидитетом и особе с посебним 

потребама. Скупу је присуствовао велики број библиотекара из свих типова библиотека и стручњаци 

из владиних и невладиних организација из Хрватске. Тема овогодишњег скупа је била Књижничарске 

услуге за особе с интелектуалним и психосоцијалним тешкоћама, јер се права ове друштвене 

групације често крше па се налазе у неравноправном положају у приступу здравственим, културним, 

образовним и осталим подручјима друштвеног живота. Циљ округлог стола био је, поред заговарања 

права особа са интелектуалним и психосоцијалним тешкоћама и отклањања предрасуда о њима, 

умрежавање стручњака из различитих подручја ради стварања нових могућности за равноправан 

живот у заједници. Радове је представило 20 стручњака, а Србију и Библиотеку града Београда је на 

овом скупу, као предавач по позиву, представљала дипломирани виши библиотекар Марина Неђић. 

Она је одржала предавање под називом Примена асистивне технологије у инклузивним 

активностима за особе са инвалидитетом у библиотекама у Србији, у коме је истакла да примена 

асистивне технологије из основа мења традиционалну улогу и задатке свих типова библиотека и 

утиче на организацију активности, планирање рада, методологију и кадровску структуру у 

библиотекама. За учеснике округлог стола су посебно били значајни примери добре праксе у 

примени асистивне технологије у школским и јавним библиотекама у Србији, па су, по завршетку 

излагања, уследила питања и коментари присутних који су се наставили и након званичног програма. 

 Први форум уније библиотека Кине и источноевропских и централноевропских земаља, 

Кина, Хангџоу, 19 - 22. октобра 2018. године 

Директорка Библиотеке града Београда, Јасмина Нинков, представила је Библиотеку града Београда 

на Првом форуму челника уније библиотека Кине и источноевропских земаља. Форум је програм 

који је покренуло Министарство за културу Народне Републике Кине у септембру 2017. године и део 

је Хангџоу декларације о културној сарадњи између Кине и централно и источноевропских земаља за 

2018. и 2019. годину. Декларацију је овом приликом потписало 16 земаља, међу којима и Србија. Ова 

културна сарадња има за циљ напредовање и јачање већ традиционално успостављене везе између 

Кине и овог дела Европе, као и унапређивање и промовисање библиотечке делатности кроз техничку 

и културну сарадњу интернационалне заједнице библиотека. 

 Међународни стручни скуп Занимање књижничар, Република Хрватска, Градска књижница 

Бели Манастир, 9. новембар 2018. године 
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Организацијом овог међународног стручног скупа, у Градској књижници Бели Манастир, средишњој 

књижници Мађара у Републици Хрватској, постигнуто је присећање и одавање поштовања колегама 

који су допринели развоју библиотекарства и библиотекарске струке на светској, али и на локалним 

нивоима, указано је на различитости унутар истог занимања и размењена су знања, искуства и идеје 

библиотекара и стручних сарадника о важности одабраног занимања и сарадњи на подручју културе, 

васпитања и образовања. Библиотеку града Београда су, на овом стручном скупу, представљали 

дипломирани виши библиотекари Маријана Пурић, која је представила рад Марија Илић Агапова: 

посвећеност, преданост, трајање и Миланка Бабић Вукадинов са радом  Милица Продановић – 

њеном стазом корачамо и данас. 

 Први међународни симпозијум библиотека за децу, Турска, Невшехир (Кападокија),  13 - 17. 

новембра 2018. године 

На овом међународном симпозијуму библиотека за децу одржаном у Турској, библиотекари 

Библиотеке града Београда, Јасна Бркић и Виолета Ђорђевић, представиле су активности Библиотеке 

града на пољу рада са децом и младима кроз презентацију под називом Make Some Space for 

Makerspace: Transforming Children’s Library into Creative Classroom. Рад под истим називом биће 

објављен у зборнику радова. Симпозијум је реализован на Хаџи Бекташ Вели универзитету у 

Невшехиру (Nevşehir Hacı Bektaş Veli University), а одржавање Симпозијума подржало је 

Министарство за туризам и културу Републике Турске. Током три симпозијска дана, у оквиру 

предавање груписаних у различите сесије, говорило се о темама као што су употреба дигиталних 

технологија у дечјим библиотекама, улога библиотека у предшколском периоду, значај сарадње са 

породицом и локалном средином, билиотека као кључни чинилац у поспешивању информационе 

писмености и целоживотног учења, као и о савременим трендовима у уређивању и унутрашњем 

дизајну библиотека, те стварању услова за безбедан боравак деце у библиотекама. Пленарна 

предавања одржали су  Алберт Бекхорст (Albert K. Boekhorst), ИФЛА; Рафаела Милер (Raphaela 

Müller), Библиотекарско друштво Немачке, Секција за децу и младе и Ајуб Кан (Ayub Khan), CILIP. У 

наставку су уследила предавања излагача из Ирана, Финске, Велике Британије, Бангладеша, 

Португалије, Украјне, Пољске и Турске. На Симпозијуму су представљене и постер презентације на 

којима су се могли видети бројни примери добре праксе из европских земаља и иновативни 

приступи којима се излази у сусрет потребама нових генерација деце и младих.Учесници 

Симпозијума имали су прилику да обиђу неколико библиотека у области Кападокије и да се ближе 

упознају са функционисањем и организацијом  дечјих библиотека у Турској.  

 Двадесет други семинар Архиви, Књижнице, Музеји : могућност сурадње у окружењу 

глобалне информацијске инфраструктуре, Република Хрватска, Пореч, 21 - 23. новембра 

2018. године 

Семинар Архиви, књижнице, музеји: могућности сурадње у окружењу глобалне информацијске 

инфраструктуре произишао је из идеје о нужности отварања сарадње архива, библиотека и музеја 

како би корисник могао добити што потпунији, тачнији и компетентнији одговор на свој упит 

јединственим, кохерентним приступом различитим изворима података. Већ данас расположива 

информацијска технологија омогућује реализацију такве идеје. Организатори су били Хрватско 

књижничарско друштво, Хрватско архивистичко друштво и Хрватско музејско друштво, a сврха 

семинара била је да се окупе стручњаци који се баве грађом у архивима, библиотекама и музејима, 

мотивација учесника да размене идеје, знања и искуства те утврдити подручја и облике сарадње у 
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стварању и приступу информацијама. Тема овогодишњег међународног семинара је била 

Интердисциплинарност и инклузивност у АКМ заједници, која је обрађена кроз излагања преко 50 

стручних радника у библиотекама, архивима и музејима из Хрватске, Србије и Словеније. Запажене 

су биле и четири радионице које су одржане у оквиру Семинара, али и осам постерских излагања. 

Библиотеку града Београда су на овом скупу заступале Марина Неђић и Оливера Настић које су 

представиле рад Инклузија кроз уметност - интердисциплинарни програмски садржаји намењени 

особама са инвалидитетом у установама културе у Србији. Предмет излагања је био 

представљање успешних интердисциплинарних пројеката у установама културе (музеји, галерије, 

библиотеке) на пољу инклузије особа са инвалидитетом, а који су реализовани кроз њихово 

међусобно партнерство и кроз сарадњу са институцијама и организацијама које се баве овом 

друштвеном групацијом ( Центар за социјални рад, специјалне школе, удружења особа са 

инвалидитетом, дневни центри и боравци, невладине организације). Учесници семинара су били 

заинтересовани за ову тему, презентација рада је била веома успешна и након излагања је 

постављен велики број питања о програмима за особе са инвалидитетом у Србији. Као резултат 

активности са овог стручног скупа очекује се и успостављање сарадње и размена искустава са 

колегама из Хрватске.  

4.2.9 Скупови у земљи 

Акредитовани семинари: 

 Двадесет други семинар виртуелне српске библиотечке мреже - INELI Balkans - библиотечка 

мрежа као пример културне дипломатије, Бања Врујци, 30.05 - 01.06.2018. године 

Семинар виртуелне српске библиотечке мреже је и ове године изазвао изузетно  интересовање 

библиотекара из Србије, Хрватске и Македоније. Они су одслушали акредитовани семинар INELI 

Balkans - библиотечка мрежа као пример културне дипломатије, аутора вишег дипломираног 

библиотекара Бебе Станковић и вишег дипломираног библиотекара Данијеле Скоковић, који 

омогућава библиотекарима јавних библиотека да, захваљујући информацијама о примерима добре 

праксе и повезивањем са колегама из региона, раде на развијању својих знања из области 

лидерства, нових технологија  и пројектног менаџмента. Као курс плус су имали прилику да 

одслушају и акредитовани семинар у Народној библиотеци Србије Хортикултурне е-библиотеке, 

чији је аутор  библиотекар саветник Мирко Марковић, на коме су приказани примери добре праксе у 

свету, али и првим хортикултурним библиотекама у нашем окружењу, њихови програми и начини на 

које користе доступну стручну литературу у раду са корисницима и приликом планирања својих 

активности. Семинару је присуствовало 10 библиотекара из Библиотеке града Београда (Оливера 

Калдесић, Жељка Шаин Милошевић, Владан Николић, Јелена Марковић, Александра Вићентијевић, 

Наташа Тркуља, Татјана Александров, Сандра Николић, Катарина Миош, Наташа Поповић). 

4.2.9.1 Други семинари и скупови 

 Aкцијa Један библиотекар, једна референца, УБ Светозар Марковић, 23. јануар 2018. године 

На позив Викимедије Србије и Универзитетске библиотеке Светозар Марковић Библиотека града 

Београда се придружила акцији Један библиотекар, једна референца. Глобална кампања у 

Викимедијином покрету #1Lib1Ref реализује се сваке године са циљем да се мотивишу библиотекари 
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да дају свој професионални допринос највећој енциклопедији у људској историји. Идеја је да се у 

чланке на Википедији унесе што више извора и референци где они недостају.  На тај начин се 

омогућава да све информације буду проверљиве, а тиме је Википедија поузданија. Презентацији 

кампање #1lib1ref и обуци уређивања Википедије, 23. јануара 2018. године, у просторијама 

Универзитетске библиотеке присуствовало је девет стручних радника из Библиотеке града Београда: 

Милица Буха, Маријана Пурић, Виолета Младеновић, Кристина Савић, Андријана Јеловац, Мирјана 

Ребић, Никола Филиповић, Мирјана Комад и Маријана Дебељак. 

 Пети Сајам за треће доба (55+), Халa 3 Београдског сајма, 28. фебруар, 2018. године 

Сајам је одржан под слоганом Место где ваша сениор картица вреди више, а циљ овогодишњег 

сајма је била промоција Београдске сениор картице, као јединственог пројекта у земљи, који се бави 

квалитетом живота у трећем добу.  Организатори Сајма, Магазин Пензија, Скупштина града Београда 

и Београдски сајам, потрудили су се да обезбеде широку понуду, богат културно-уметнички програм, 

добру забаву, многе попусте и награде. Едукативни програм је садржао стручна предавања лекара, 

нутрициониста, фармацеута, физиотерапеута, психолога, економских саветника, правника, као и 

стручњака из области пензијско-инвалидског осигурања. У изложбеном простору су били постављени 

промотивни штандови, а Библиотека града Београда је имала штанд заједно са Музејем афричке 

уметности и Заводом за заштиту споменика културе града Београда, на којем је представила свој рад, 

програме за старије особе, као и  попусте за учлањење за пензионере. Дељени су флајери који су 

информисали пензионере где се све налазе огранци Библиотека града Београда, а наши старији 

суграђани су показали посебно интересовање за предности учлањење особа за 65+ година старости, 

са доживотном чланарином од 150 динара, као и могућност да уз Сениор картицу добију попуст при 

учлањењу особе млађе од 65 година. Библиотеку је на овом Сајму представљала дипломирани 

библиотекар Оливера Настић. 

 Манифестација Дани библиотека и библиотекара, Нови Сад, 9. март 2018. године 

У оквиру новосадског Сајма, Градска библиотека у Новом Саду, већ осму годину, реализује 

манифестацију Дани библиотека и библиотекара. У оквиру ове Манифестације, 9. марта 2018. 

године, одржан је акредитовани семинар  Библиотеке града Београда  Алатке у руке – креирање и 

анимација прича уз помоћ ИКТ мајстор(иј)а. Семинар су реализовале  Виолета Ђорђевић и Јасна 

Бркић, виши библиотекари Дечјег одељења Библиотеке града Београда, а на семинару је 

присуствовао велики број библиотекара из јавних библиотека са подручја Војводине, из Библиотеке 

Матице српске и више академских библиотека. Основни циљ семинара је оснаживање 

информатичке писмености библиотекара и корисника библиотечких услуга, као и подстицање 

читања и учења  код деце и младих уз примену нових технологија. Библиотекарима су представљени 

различити модели употребе информационих технологија у радионицама и програмима за децу и 

младе и лако доступни компјутерски софтвери и дигитални алати који се могу применити у 

образовне и креативне сврхе. 

 Петнаести Сајам образовања, Београд, хотел Crowne Plaza, 9. и 10. марта 2018. године 

На овогодишљем Сајму образовања, на једном месту, ученици основних и средњих школа, студенти, 

као и родитељи, могли су да се упознају са програмима преко 100 средњих школа и факултета из 

Србије и иностранства, државних и приватних. Амерички кутак је бројним посетиоцима из Београда и 

других градова земље, на штанду Америчке амбасаде, заједно са Међународним академским 
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центром, представио своје програме, активности и могућности и ступио у контакт са излагачима 

остваривши контакте за будућу сарадњу. 

 Манифестација Тржница идеја, Београд, Етнографски музеј, 30. март 2018. године 

Музеј града Београда и Етнографски музеј су ове године организовали пету Тржницу идеја. Основни 

циљ пројекта је успостављање континуиране сарадње музеја и школа и препознавање баштине као 

ресурса, а установа културе као места за учење. У фокусу овогодишње Тржнице идеја су повезаност 

едукативних програма (вођења кроз сталне и повремене музејске и галеријске поставке, креативне 

радионице или друге активности) са наставним програмима основних и средњих школа, али и друге 

активности намењене различитим узрасним групама. На манифестацији Тржница идеја представило 

се 28 установа културе и организација које се баве едукацијом деце и младих и/или имају едукативне 

програме у својој понуди, а међу њима и Библиотека града Београда. Библиотекари из Дечјег 

одељења, Виолета Ђорђевић и Биљана Петровић, заинтересованим посетиоцима представиле су 

радионице приповедање прича Зарони у причу које се заснивају на тзв. storytelling техници, у којoj се 

користе различити визуелни и звучни реквизити како би се пред публиком оживели ликови и 

призори из прича. Представљене су и радионице израде кратких дигиталних филмова у којима 

учесници, уз помоћ библиотекара, израђују филмове који се базирају на књижевним садржајима. 

Израда дигиталних филмова представља веома погодан полигон за развој дигиталне, медијске и 

информационе писмености деце и младих, учење кроз забаву и широку примену креативних идеја. 

Библиотеку града Београду су на овој Манифестацији представљали и библиотекари из библиотеке 

Владан Десница са Новог Београда, Александра Савковић и Наташа Котараш Бјеговић. Оне су 

представиле едукативно-креативне програме који се организују за децу предшколског и 

основношколског узраста  (Замислите децо, чудног зеца, јединог на свету... ; Страшно, страшно! 

Диносауруси пре мрака ; Прошеташе дека, бака и брада и нестаде пола града ; Кад ја дунем и бајку 

сунем...).  

 Конференција Digital day 2018, Југословенско драмско позориште, 8. и 9. маја 2018. године 

Највећа и најзначајнија регионална конференција посвећена дигиталном и интерактивном 

маркетингу, Digital day 2018, одржана је по осми пут, а инострани предавачи и експерти говорили су 

о актуелним индустријским трендовима у свету. Овогодишња конференција је била фокусирана на 

три главне теме - нови рекламни пејзаж, трансформација пословања и дизајн бренда. Поред 

занимљивих предавања, овај догађај су обележиле и многобројне панел дискусије на којима су 

учествовали стручњаци из земље и региона - представници успешних дигиталних и маркентишких 

компанија. Библиотеку града су на овој конференцији представљали библиотекари Марјан 

Маринковић, Бојан Кундачина и Јана Никачевић.    

 Радионица Улога библиотека у остваривању УН Агенде 2030 и циљева одрживог развоја,  

УБ „Светозар Марковић”, 28. и 29. маја 2018. године 

Радионица је организована у оквиру ИФЛА Међународног програма за заговарање (International 

Advocacy Program – IAP) и део је регионалног пројекта оствареног у сарадњи Библиотекарског 

друштва Србије (БДС) са Хрватским књижничарским друштвом (ХКД) и Асоцијацијом информацијских 

стручњака – архивиста, библиотекара и музеолога из БиХ (БАМ). Сврха радионице је усавршавање 

вештина заговарања које библиотекарима помажу у лобирању за укључивање библиотека у 

националну и локалну политику остваривања УН Агенде 2030.Учествовало је више предавача из 

https://www.ifla.org/ldp/iap
https://www.ifla.org/ldp/iap
https://biblioteke2030.wordpress.com/unlocking/
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Србије, Хрватске и Босне и Херцеговине, а теме су се односиле на  циљеве одрживог развоја, ИФЛА 

водич за причање успешних прича и креирање кратких филмова, медијски наступ, партнерства са 

цивилним и владиним сектором. Из Библиотеке града су учествовала 4 дипломирана библиотекара 

(Татјана Судимац, Сандра Николић, Татјана Александров, Јасна Бркић). 

 Стручни скуп Читалишта: Обука за писање стручних и научних радова, Градска библиотека 

Панчево, 31. мај 2018. године 

На стручном скупу говорили су чланови редакције научног часописа за теорију и праксу 

библиотекарства Читалиште: Гордана Стокић Симончић (Филолошки факултет – Катедра за 

библиотекарство и информатику), одговорни уредник часописа Горан Траиловић (Градска 

библиотека Панчево – Одељење за израду библиографија и издавачку делатност) и  чланови 

редакције Драгана Сабовљев и  Бранка Драгосавац. Обуци су присуствовали библиотекари јавних 

библиотека Србије, представници различитих установа културе из Панчева и сарадници часописа. 

Стручном скупу је из Библиотеке града Београда присуствовала виши библиотекар Виолета 

Ђорђевић.  

 Међународни скуп Београдски контрапункт 2018, Београд, Југословенска кинотека, 4-5. јун 

2018. године 

Међународни скуп Београдски контрапункт 2018 - Личне слике света у покрету, одржан је у 

Југословенској кинотеци, у организацији Министарства културе и информисања Републике Србије 

као покретача и Завода за проучавање културног развитка као извршног реализатора. Он је 

представљао сусрет најзначајнијих књижевника и утицајних уметника данашњице, са разних страна 

света, али и истакнутих домаћих аутора. Тема округлог стола је била Шта са глобализацијом у 

култури? а активни учесници овог значајног скупа су били Гунар Кваран (Норвешка), Владимир 

Пиштало (Србија), Јуриј Пољаков (Руска Федерација), Франциско Лопез Сача (Куба), Дејвид Хомел 

(Канада), Џанг Кангканг (Кина). Модератори скупа су били министар културе и информисања РС 

Владан Вукосављевић и редитељ Емир Кустурица, а учесници су трагали за одговорима на питања 

шта је данас глобализација, да ли може да „преживи“ актуелни тренд обнове националних 

индентитета и мултиполарности и каква је улога уметности и културе у глобалним процесима који су 

пред нама. Библиотеку града Београда је, на овом значајном скупу, представљало 14 библиотекара: 

Станка Јовичић, Марјан Маринковић, Марина Неђић, Бојан Кундчина, Наташа Тркуља, Миланка 

Бабић Вукадинов, Оливера Калдесић, Александра Кекић, Наташа Булатовић, Сара Ивковић 

Марковић, Исидора Ињац, Сандра Матијашевић, Оливера Стојановић, Снежана Кавалић 

Арсенијевић. 

 Стручно - научни скуп БИБЛИОНЕТ 2018, Нови Сад,  Матица српска, 07-09. јуна 2018. године 

Заједница матичних библиотека Србије је, ове године, у Матици српској у Новом Саду, организовала 

стручно - научни скуп Библионет 2018. Ово је дванаеста годишња конференција, коју организује 

Заједница, са циљем да се унапреде активности матичних библиотека у регионалним центрима и 

другим народним библиотекама у Србији, као и да се афирмишу научно-истраживачке активности у 

домаћем библиотекарству. Тема овогодишњег Библионета је била Рукописна и стара 

штампана књига, а на скупу су изложени радови посвећени, између осталог, историји књиге и 

штампарства, историјату појединих збирки, истраживању и раду на опису и презентовању грађе, 

правној и физичкој заштити, као и примени савремених технологија. На конференцији је било речи и 
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о српским рукописима у контексту општесловенске рукописне традиције, о истраживању српских 

рукописа у иностраним збиркама, о виртуелним библиотекама рукописних и старих штампаних 

књига. Од посебног значаја је то што су, осим домаћих гостију и специјалних гостију из региона, на 

овом скупу учествовали и истакнути инострани научници и истраживачи рукописних и старих 

штампаних књига – Анатолиј Аркадјевич Турилов из Института за славистику Руске академије наука 

(Москва) и члан САНУ, Джамиља Нуровна Рамазанова, руководилац Одељења старих и ретких књига 

у Руској државној библиотеци у Москви, Жана Леонидовна Левшина, главни библиотекар 

староруских фондова Одељења рукописа Руске националне библиотеке у Санкт Петербургу и Фаркаш 

Габор Фаркаш, руководилац Одељења старих штампаних публикација Националне библиотеке 

Сечењи у Будимпешти. Библиотека града Београда је активно учествовала у организацији 

овогодишњег БИБЛИОНЕТА кроз рад Организационог и Програмског одбора. Директор Библиотеке 

града Београда Јасмина Нинков је била члан Организациног одбора, а библиотекар саветник Љубица 

Ћоровић је представила рад Стара штампана књига у Библиотеци града Београда (XVI‒XVIII век): 

прикупљање, чување и физичка заштита. Скупу су присуствовали и библиотекари Зоран 

Здравковић, Миланка Бабић Вукадинов, Марина Неђић, Радмила Тасић, Светлана Мартиновић, Бојан 

Кундачина и Марија Ивановић.  

 Међународна конференција и сајам Нове технологије у образовању,  Београд, Белекспо 

центар хотела Holiday Inn, 8. и 9. јун 2018. године  

Међународна конференција и сајам Нове технологије у образовању одржана је по пети пут, а 

организатори конференције су били British Council, Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја и Министарство трговине, туризма и телекомуникација, у сарадњи са Тимом за социјално 

укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије и Центром за промоцију науке. 

Основни циљ ове конференције је унапређење квалитета образовања и да се подстакне креативност 

и иновације у процесу учења у предшколским установама, школама, универзитетима и другим 

организацијама који се баве образовањем, у овом делу света,  кроз употребу информационо-

комуникационих технологија (ИКТ). Посетиоци ове међународне конференције су били у могућности 

да чују и упознају преко 120 стручњака, иноватора, ентузијаста и партнера из региона, али и целог 

света. Теме о којима се говорило на конференцији су се односиле на рад на пројектима и 

креативност у учионици, кључне вештине и ментални развој, развој дигиталног садржаја за потребе 

учења и употреба ИКТ у другим предметима, алгоритамско размишљање и кодирање, инклузивно 

образовање и помоћне технологије, управљање школом кроз процес дигитализације, стручно 

образовање и дигиталне индустрије. Библиотеку града је на конференцији престављала 

дипломирани библиотекар Оливера Настић. 

 61. Змајеве дечје игре,  Нови Сад,  Матица српска, 8. и 9. јун 2018. године 

У оквиру 61. Змајевих дечјих игара одржано је  Саветовање о књижевности за децу на тему Субјекти, 

ликови и идентитети у књижевности за децу. Библиотеку града Београда је на овом скупу 

представљала дипломирани библиотекар Биљана Петровић као аутор рада Биби, девојчица са севера 

која је претходила Пипи: упоредна анализа ликова Биби Карин Михаелис и Пипи Дугачке Чарапе 

Астрид Линдгрен.  

 Шеснаести Међународни конгрес слависта, Београд, 20 - 27. августа 2018. године 
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У оквиру XVI Међународног конгреса слависта, у Библиотеци града Београда, представљен је велики 

број књига аутора са словенског говорног подручја. Међу представљеним књигама су шеснаест 

томова Општесловенског лингвистичког атласа, издања Института за македонски језик Крсте 

Мисирков, Каталог славянских рукописей афонских обителей (А. А. Турилов, Л. В. Мошкова), 

Зборник Проф. др Слободан Ж. Марковић – човек-институција, Цирк в пространстве культуры 

(Ольга Буренина-Петрова), Матица српска и њена издања, Едиција Филолошког факултета Язык, 

литература и культура, Издања Чешке асоцијације слависта и др. 

За време трајања конгреса, у галерији Атријум Библиотеке града Београда, била је у току изложба 

издања славистичких институција из преко 40 земаља. Такође, у аули Филолошког факултета 

учесници конгреса су имали прилику да погледају изложбу Библиотеке града Београда, Српска 

књижевност и Велики рат, аутора Олге Красић Марјановић и Марјана Маринковића. 

 Седамнаеста међународна научна конференција MELISSA (Museums, Ethics, Library and 

Information Science, Studies, Archives), Београд, Филолошки факултет, 01 - 02. октобар 2018. 

године 

Међународна научна конференција Библиотеке на путу свиле имала је за циљ пружање доприноса 

истраживању културне, књижевне, научне историје цивилизација на Путу свиле, трансверзали 

Средоземља са Источном Азијом. Пут је био од великог историјског значаја, јер је повезивао два 

различита културна концепта и модела развоја која су и данас удаљена. Преношена разним 

путевима, свила је постала симбол везе између Истока и Запада, метафора разних митова и легенди. 

Сведочења Марка Пола међу првим су транскултуралним спознајама о народима и њиховим 

особеностима, о уметности, филозофији, вери, законима, обичајима народа које посећује и са којима 

тргује. Комерцијални, политички, дипломатски, мисионарски разлози подстицали су развијање пута 

свиле, на којем и дуж кога су се размењивале религиозне идеје, филозофски назори, књижевна 

остварења, научне спознаје. Значајне технике, као производња пергамента, потом хартије, и 

штампање књига, револуционарно су утицале на развој цивилизације. Библиотеке су истинска 

културна средишта и светионици и метафора културног успона. Вишеаспектно, мултидисциплинарно 

истраживање библиотека на Путу свиле, у дијахроној и синхроној равни, указало је на споне међу 

културама, на којима се и данас надограђују цивилизацијски, економски и политички контакти. 

Библиотеку града Београда су, на овом скупу, представљали библиотекар саветник Зоран 

Здравковић и дипломирани виши библиотекар Миланка Бабић Вукадинов која је презентовала рад 

под називом Шљивин цвет у српском ок(н)у.  

 Mеђународно саветовањe библиотекара, Суботица, Градскa библиотека, 5. октобра  2018. 

године 

Међународно саветовање библиотекара на тему Примена нових технологија и метода рада у раду с 

децом и младима у библиотекама одржано је  у оквиру Манифестације Дани хрватске књиге и 

ријечи – дани Балинта Вујкова, која је по 17. пут  реализована у организацији Градске библиотеке 

Суботица и Завода за културу војвођанских Хрвата. Саветовање је окупило библиотекаре из региона 

који су представили добру праксу и искуства у примени нових технологија у раду са децом и 

младима при библиотекама. Активности Библиотеке града Београда на пољу рада са децом и 

младима представиле су дипломиране библиотекарке Виолета Ђорђевић и Јасна Бркић кроз 

презентацију под називом Учитавање прича ‒ дигиталне трансформације за нове генерације. 
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 Стручни скуп Улога библиотека у културном животу Србије, Краљево, 8 - 9. октобар 2018. 

године 

Поводом обележавања 150 година постојања и рада Народне библиотеке Стефан Првовенчани из 

Краљева, одржан је дводневни стручни скуп Улога библиотека у културном животу Србије. На 

скупу су излагања имали многи еминентни српски библиотекари и директори издавачких кућа, а 

покренута су бројна питања о месту библиотека у култури Србије, али и културе у друштву. Закључак 

са скупа је да су библиотеке све значајнији креатори културног живота у многим градовима, али да и 

даље морају пратити технилошке и културолошке промене у друштву. Као јавни сервиси морају да 

подржавају културне подухвате и требало би да имају статус културних центара који ће заједници 

понудити праве вредности. Скуп је окупио више од седамдесет учесника, а Библиотеку града 

Београда је представљао помоћник диретора за библиотечку делатност Марјан Маринковић. Он је је 

имао излагање под називом Од праве књиге до узорног читаоца – улога библиотеке у развоју 

истанчаног читалачког укуса, које се бавило постојећим и могућим праксама развијања 

квалитетног читалачког укуса, односно вредновања књижевности од стране јавних библиотека. 

 Међународна конференција Каква нам библиотека треба?, Београд, Народна библиотека 

Србије, 26. октобар 2018. године 

Конференција је одржана у организацији мреже EUNIC Србија – културних центара земаља ЕУ: 

Институт Сервантес, Гете Институт, Француски институт, Италијански институт за културу и Аустријски 

културни форум, у партнерству са Делегацијом Европске уније у Србији и уз драгоцену сарадњу 

Народне библиотеке Србије, Библиотеке града Београда, Универзитетске библиотеке Светозар 

Марковић и Катедре за библиотекарство и информатику Филолошког факултета Универзитета у 

Београду. У раду конференције су учествовали еминентни стручњаци из европских земаља, из 

Шпаније, Немачке, Аустрије, Италије и Француске, као и њихове колеге из поменутих српских 

институција, и то у оквиру два панела на следеће теме: савремена библиотека: корисници у фокусу и 

савремена библиотека: библиотечке услуге у фокусу. Посебна пажња на конференцији је посвећена 

дискусији и активном учешћу присутних библиотекара који су искористили ову значајну прилику за 

размену мишљења и искустава са колегама из других средина која је увек драгоцена за побољшање  

рада и за разматрање примена нових достигнућа у институцијама у којима радимо. Библиотеку града 

Београда је представљала директорка библиотеке, Јасмина Нинков, која је презентовала рад ИНЕЛИ 

иницијатива: шта морате да знате да бисте постали иноватор?. Поред ње, конференцији су 

присуствовали и дипломирани библиотекари из Библиотеке града Београда - Марјан Маринковић, 

Станка Јовичић, Марина Неђић, Бојан Кундачина, Јасна Бркић, Маријана Пурић, Марина Ђенадић, 

Биљана Петровић, Оливера Настић, Оливера Стојановић и Драгана Малић. 

 63. међународни сајам књига у Београду, 21 - 28. октобра 2018. године 

На овогодишњем Међународном сајму књига Библиотека града Београда имала је веома запажен 

наступ. Поред традиционалног представљања издавачке делатности БГБ, ове године смо 

реализовали успешне радионице у сарадњи са Центром за смештај и дневни боравак деце и 

омладине ометене у развоју. Одржане су две изузетно посећене радионице под називом Стварамо 

заједно. У креативној радној атмосфери, деца су правила украсне предмете од картона које су 

посетиоци Сајма куповали и на тај начин подржали нашу инклузивну акцију. Посетиоцима штанда су 

представљена и два пројекта Библиотеке града Београда: портал са препорукама за читање Шта да 

читам и пројекат АVA Doc – платформу за бесплатно гледање документарних филмова (за чланове 

https://eunicserbia.wordpress.com/jasmina-ninkov/
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библиотеке) у сарадњи са Белдокс фестивалом. Оба пројекта била су доступна за претраживање на 

рачунарима на самом штанду, а у разговорима са нашим библиотекарима сви заинтересовани су 

могли и додатно да се информишу. 

 21. сусрети библиографа у спомен на др Георгија Михаиловића, Културни центар Инђија, 9. 

новембар 2018. године 

Народна библиотека Др Ђорђе Натошевић у Инђији је организатор овог научно-стручног скупа који 

се бави теоријским и практичним аспектима библиографије. Циљ је да се у стручним круговима и 

широј јавности истакне суштина и значај библиографије као извора информација и претпоставке 

бављења било којом научном дисциплином, те да се апострофира место, улога и важност тог рада са 

историјског и националног аспекта. Рад и излагање учесника на 21. Сусретима библиографа су били 

подељени у неколико сегмената и сесија. Након доделе Награде Душан Панковић, за изузетан 

допринос развоју библиографије, радни део је био подељен у четири сесије, где је своје радове 

изложило 38 библиотекара из Србије, Црне Горе и Републике српске. Библиотеку града Београда су, 

на овогодишњим Сусретима, представљале библиотекар саветник Љубица Ћоровић, која је 

написала пригодан текст Гордана Ђилас, добитник Награде Душан Панковић и дипломирани 

библиотекар Оливера Настић која је представила рад Библиографија архитекте Николе Добровића. 

 XV конференција Библиотекарског друштва Србије, Београд, Универзитетска библиотека 

„Светозар Марковићˮ и Чачак, Градска библиотека „Владислав Петковић Дисˮ, 12 - 14. 

децембар 2018. године 

У оквиру XV конференције БДС, која је за тему имала Иновације и трендове у библотекарству, 

одржана је предконференција у Универзитетској библиотеци „Светозар Марковићˮ (Београд, 12. 

децембар 2018). Библиотекарско друштво Србије (БДС) придружило се IFLA и струковним 

библиотечким удружењима широм света и позвало своје чланове, ширу стручну и научну заједницу 

да кроз јавну дискусију на Конференцији и излагање радова допринесу идентификацији трендова 

који су релевантни за библиотеке и библиотекарство, као и да прикажу иновативне услуге у 

библиотекама. У презентацијама радова на Конференцији истакнуте су вештине потребне 

библиотекарима 21. века да би радили у правцу трансформације наших библиотека у флексибилне 

просторе који обезбеђују приступ старим и новим садржајима, које комбинују традиционалне и нове 

информационе технологије, које окупљају грађане да размењују идеје и искуства, сарађују и 

заједнички стварају. Библиотеку града Београда су на овом скупу представљали дипломирани 

библиотекар Јасна Бркић, као коаутор рада Променада 2030: шта су библиотеке урадиле а шта ви 

можете још и дипломирани библиотекари Миланка Бабић Вукадинов и Зоран Здравковић. 

 Стручни скуп Сусрети београдских библиотекара, Обреновац, Библиотека Влада 

Аксентијевић, 21. децембар 2018. године 

Циљ скупа је 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, а тема овогодишњег скупа је 

била Библиотекари пред захтевима корисника. Сагледавање нових и другачијих захтева данашњих 

корисника библиотека пред библиотекаре поставља изазов да понуде адекватна решења. Улога 

библиотека мора бити да учини искорак ка новим корисницима, унапређује своју делатност, креира 

нове и иновативне библиотечке сервисе, развија специјализоване програмске и едукативне садржаје 
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који ће обезбедити квалитетнију услугу. Библиотеку града Београда су, кроз изложене радове, 

представљали библиотекари Владан Николић (Јавна, општинска, позајмна библиотека (БГБ -

 Чукарица, Раковица, Барајево) : поглед уназад (1989-2009.), сада (2018-2019.) и унапред...), Виолета 

Младеновић (Допринос електронским изворима завичајне грађе (Вранић) у оквиру пројекта БГБ о 

БГД), Марина Пауновић и Наташа Булатовић (Од бајке и приче до књижевног пера). 

4.2.10 Остале стручне активности (предавања, састанци и комисије) 

 Предавање Аиде Славић (УДК Конзорцијум, Хаг) Управљање, развој и употреба УДК у 

периоду 2008-2018, Народна библиотека Србије, 31. 01. 2018. (Марина Неђић); 

 Предавање у оквиру циклуса Библиотекари библиотекарима, аутора Бебе Станковић 

Културна дипломатија и библиотекарство, Народна библиотека Србије, 31. 01. 2018. 

(Миланка Бабић Вукадинов); 

 На захтев Народне библиотеке Србије израда листинга семинара и осталих стручних 

активности које су похађали запослени БГБ и остали библиотечки радници у библиотекама на 

територији Београда, где Библиотека града Београда врши матичну делатност, за период 

2014-2017. године; 

 На захтев Народне библиотеке Србије слање анкетних упитника Стално стручно 

усавршавање (ССС) у библиотечко-информационој делатности (2014-2017) свим 

библиотекама на територији Београда (јавне, школске и специјалне), прикупљање попуњених 

анкета за све запослене стручне раднике и слање анкета у НБС; 

 Састанак Матичне комисије Библиотеке града Београда за утврђивање предлога за стицање 

звања у библиотечко-информациној делатности одржан је 09. фебруара 2018. године. 

Комисија је заседала у следећем саставу: др Жељко Вучковић (председник), Тамара Бутиган-

Вучај и мр Љубица Ћоровић (чланови). Комисија је разматрала документацију два кандидата 

за звање самостални књижничар, четири кандидата за звање виши дипломирани 

библиотекар и два кандидата за звање дипломирани библиотекар саветник; 

 Никола Пурић је присуствовао састанку у Министарству културе и информисања РС   са 

директорком БГБ Јасмином Нинков, директором ГБНС Драганом Којићем и представницима 

МК Дејаном Масликовићем, Данијелом Ванушић и Вањом Марковић, у вези са даљим 

развојем и одржавањем БИСИС 5 (21.03. 2018.); 

 Састанак матичних библиотека Србије, 27. 03. 2018. године (Снежана Кавалић Арсенијевић, 

Маријана Пурић),  11. 05. 2018. године (Марина Неђић и Снежана Кавалић Арсенијевић) и 30. 

11. 2018. године (Марина Неђић, Маријана Пурић) у Народној библиотеци Србије; 

 Предавање у оквиру циклуса Библиотекари библиотекарима, аутора Марјана Маринковића 

и Бебе Станковић, под називом О читању: шта читамо и шта препоручујемо - постојеће и 

могуће праксе вредновања и промовисања књижевности у библиотекама, НБС, 28. 03. 2018. 

године (Миланка Бабић Вукадинов); 

 У организацији Центра за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Београду, 

03. априла 2018. године, одржана је обука за менторе учеснике програма БГ пракса 2018. 

године (Марина Неђић); 

 Adobe skup:  Adobe alati (n)ove generacije, Hotel Mama Shelter, ТЦ Рајићева, 17. 04. 2018. године 

(Никола Пурић); 

https://www.mamashelter.com/en/belgrade
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 Учешће у раду Комисије за одабир кандидата за БГ праксу, Библиотека града Београда, 22. 05. 

2018. године (Марина Неђић, Јелена Марковић, Бојан Кундачина); 

 16. конференција Националног центра за дигитализацију: Дигитализација националне 

баштине, старих записа из природних и друштвених наука и дигитална хуманистика, 

Математички факултет, Београд, 26. 09. 2018. године (Зоран Здравковић); 

 Девети Београдски интернационални филмски фестивал особа са инвалидитетом, 

БОСИФЕСТ 2018, Београд, Сава центар, 10. 10. 2018. године (Марина Неђић); 

 Смотра Хортикултурне е-библиотеке Србије, Кикинда, Народна библиотека Јован Поповић, 

10. 10. 2018. године (Владан Николић, Јасна Јанковић, Карине Михајловић, Виолета 

Младеновић); 

 Предавање Николе Радосављевића Како читати књигу - интерактивност у књизи 

уметника, НБС, 11. 10. 2018. године (Верица Гутаљ Живковић); 

 Учешће у програму Библиотекарског друштва Србије Дигитална технологија за 

популаризацију читања код деце и младих, Београдски сајам, 25. 10. 2018. године (Виолета 

Ђорђевић, Јасна Бркић);  

 Конференција Савеза слепих Србије Доступност приступачне литературе за особе 

оштећеног вида, Београдски сајам, 25. 10. 2018. године (Снежана Кавалић Арсенијевић); 

 Међународна конфренција Mapping Balkan Routes 2: literary, cultural and linguistic landscapes – 

European perspectives, Београд, Филолошки факултет Универзитета у Београду, 26. - 27. 

октобар 2018. године (Миланка Бабић Вукадинов); 

 Семинар Студирање за све - библиотека Правног факултета као подршка студентима 

оштећеног вида, Београд, Правни факултет, 30.10. 2018. године (Маријана Пурић); 

 Јавни курикулум акредитованог семинара стручног усавршавање библиотекара 

Хортикултурне е-библиотеке, Народне библиотеке Србије, 3. децембра 2018. године 

(Снежана Кавалић Арсенијевић, Миланка Бабић Вукадинов, Александра Дукић, Радмила 

Тасић, Мирјана Ребић, Светлана Мартиновић, Наташа Кнежевић); 

 Промоција књиге Дечјa одељења Библиотеке града Београда, аутора др Бранке Драгосавац, 

Римска дворана Библиотеке града Београда, 05. децембар 2018. године (Јасмина Нинков, 

Исидора Ињац, Марјан Маринковић, Станка Јовичић, Марина Неђић, Снежана Кавалић 

Арсенијевић, Мирјана Ђапић Пејовић, Радмила Тасић, Сања Цвркота, Оливера Настић, 

Маријана Пурић, Љубица Ћоровић, Тања Анисијевић, Катарина Михајловић, Наташа 

Кнежевић, Владан Николић, Соња Душић, Јелена Марковић, Александра Вићентијевић, 

Александра Кекић, Весна Сарић). 

4.2.11 БИСИС 

 Унос података о броју преузетих записа за сваки месец појединачни у 2018. години за све 

библиотеке које користе Бисис; 

 Подешавање одговарајућих налога за рад колегама који раде инвентарисање и каталошку 

обраду публикација (због тачне евиденције о урађеним записима током месеца); 
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 Подешавања цена чланарине у Бисису зa све централне општинске библиотеке поводом 

разних акција Библиотеке града Београда; подешавање нове врсте учлањења у Бисиса; 

 Консултације са ауторима библиотечког програма Бисис верзија 4 и решавање актуелних 

проблема са циљем унапређења самог програма и библиотечког пословања; 

 Састанак у вези преласка на  нову верзију Бисиса у Библиотеци града Београда. 

Присуствовали су: Бранко Милосављевић, Данијела Боберић, Гордана Рудић, Петар Макевић, 

Данијела Тешендић, Марјан Маринковић, Станка Јовичић, Оливера Калдесић, Дубравка 

Прендић, Драган Каралић, Душанка Шево (22. 08. 2018. године); 

 Од 01. 10. 2018. године Библиотека града Београда је прешла са Бисис-а верзија 4 на нову 

верзију Бисис 5. Имплементација БИСИС верзија 5 је урађена у свих 70 објеката мреже БГБ, с 

тим што је у Библиотеци града Београда и 13 централних општинских библиотека унет 

целокупан фонд и база корисника и тиме смо добили једну заједничку, обједињену базу 

библиографских записа и базу корисника. Преласку је претходило детаљно тестирање 

програма, мапирање података циркулације и обрадних података, подешавење апликације, 

типова обраде, библиотекара, подразумеваних вредности, подешавање рачунара-опције, 

креирање налога и обучавање запослених за рад у новој верзији система.  

 

ОПШТИНА Број унетих записа у 2018. 

години 

Укупан број записа у локалној  

бази 

БГБ  5037 226302 

Вождовац 2320  32264 

Врачар 1998 45715 

Звездара 3189  38534 

Чукарица 1765 40821 

Раковица 1712 40987 

Барајево 1675 34423 

Младеновац 1567 48607 

Савски венац 2041  39975 

Стари град 1997  37939 

Земун 3273  54434 

Нови Београд 1636 39750 



83 

Гроцка 1932  27276 

Сопот 1567  37958 

Палилула 6345  57091 

Лазаревац 3957  70078 

Обреновац 7140  104439 

Табела 3: Број унетих записа у БИСИС програм у 2018. години 

4.2.12 Остале активности  

 Учешће у раду УО Библиотеке града Београда (Марина Неђић, Бојан Кундачина - чланови 

УО); 

 Учешће у раду Пописне комисије за ОС БГБ (Душанка Шево); 

 Учешће у Комисији за јавне набавке мале вредности - услуге штампања, Библиотека града 

Београда, 09. 03. 2018. (Марина Неђић); 

 Учешће на округлом столу Дигитална трансформација и свет рада, Београд, Дом 

синдиката. 17. 04. 2018. године (Радмила Тасић); 

 Присуство на свечаности поводом обележавања Дана Библиотеке Матице српске, у 

Новом Саду, 27. 04. 2018. године (Зоран Здравковић, Снежана Кавалић Арсенијевић, 

Љубица Ћоровић, Радмила Тасић и Сања Цвркота); 

 Рад на веб сајту међународног скупа МетЛиб 2018 (Никола Пурић); 

 Учешће у раду Комисије за одабир кандидата - инвалидних лица за посао у библиотеци,  

Библиотека града Београда, 24. 05. 2018. године (Марина Неђић, Бојан Кундачина, Наташа 

Кнежевић); 

 Запослени у Одељењу за културне програме су организовали стручно вођење кроз 

Библиотеку града Београда за студенте Emporija State University; 

 Путем мејла, контактиране су основне школе на територији града Београда, поводом 

дописа Министарства културе и информисања Републике Србије који се односи на 

повећање броја посетилаца школског узраста локацијама културног наслеђа и културним 

садржајима, у складу са Акционим планом Владе Републике Србије; 

 Запослени у Америчком кутку, у јулу месецу, присуствовали су отварању изложбе у 

Народној скупштини Републике Србије о америчко-српском пријатељству поводом 100 

година од Српског дана у САД, под називом Заједно побеђујемо, аутора Владимира Чеха и 

обележавању стогодишњице подизања српске заставе на Белој кући која је уприличена у 

резиденцији амбасадора САД-а; 

 Учешће у писању предлога назива улица у Београду (пројекат Ажурирање адресног 

регистра); 

 Учешће на скупу Организације креативног окупљања (ОКО), удружења грађана које се 

бави унапређењем институционалне и ванинституционалне сарадње у области 

образовања, културе и уметности, Општина Палилула, 8. октобар 2018. године (Јасна 

Бркић, Виолета Ђорђевић); 
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 Конференција Дани отворене науке, Научно - технолошки парк Звездара и Ректорат 

Универзитета у Београду, 18. - 19. 10. 2018. године (Зоран Здравковић); 

 Пројекат Огледало културе Београда у медијима, у организацији УГ Епомена, под 

покровитељством Секретаријата за културу Града Београда, Библиотека града Београда, 

22. 11. 2018. године (Станка Јовичић, Марјан Маринковић, Снежана Кавалић Арсенијевић, 

Бојан Кундачина, Катарина Миош, Биљана Данић Грбић, Зоран Здравковић, Миланка 

Бабић Вукадинов, Наташа Кнежевић, Владан Николић, Јелена Марковић, Оливера 

Калдесић, Јана Никачевић); 

 Свечаност под слоганом За живот без баријера поводом Светског дана особа са 

инвалидитетом, Сава центар, 03. 12. 2018. године (Марина Неђић);  

 Учешће на округлом столу и презентација студије „Regulatory Authorities for Electronic 

Media and Media Literacy - Comparative analysis of the best European practices” у 

организацији Финске Амбасаде и представника Савета Европе у Београду, 20. децембар 

2018. године (Јасна Бркић); 

 Сарадња са Правном службом, Одељењем за рад са корисницима, Одељењем за набавку 

и обраду библиотечке грађе и огранцима мреже Библиотеке града Београда; 

 Излиставање годишњих извештаја (укупан број инвентарисаних јединица по начину 

набавке и по УДК за све општинске библиотеке);  

 Ажурирање база стручних радника БГБ-а (електронске визит карте, подаци о стручном 

усавршавању запослених); 

 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; 

4.2.13 Кадар 

У Одељењу за унапређење библиотечке делатности ради 5 стручних радника: начелник 

(дипломирани виши библиотекар) и 4 дипломирана библиотекара. 

Стручни радници Одељења су, током 2018. године,  учествовали на великом броју семинара и 

конференција, као слушаоци и као предавачи, а објавили су и чланке у стручној периодици. Детаљан 

приказ ових активности дат је у Одељку 3.10. Извештаја. 

 

4.3 ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАЗВОЈ ДИГИТАЛНЕ БИБЛИОТЕКЕ И ИНФОРМАТИЧКУ 

ПОДРШКУ 

У складу са потребама савременог корисника, савременог начина пословања, општим трендовима у 

библиотекарству и препорукама ИФЛЕ, већ неколико година БГБ акценат ставља на развој 

информационо-комуникационе инфраструктуре, како хардверске тако и софтверске. 

Библиотека града Београда је стратешки приступила решавању питања квалитетног релевантног 

информационог система на нивоу читаве БГБ мреже, тиме што је израдила Стратегију изградње 

информационог система БГБ. У оквиру Стратегије дефинисан је и вишегодишњи Акциони план, са 
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већим бројем појединачних пројеката које треба реализовати како би се остварили циљеви 

Стратегије.  

У домену услуга према корисницима тежња је да се БГБ развија као информациони центар заједнице 

и место за развој информатичке и дигиталне писмености. Жеља и потреба БГБ јесте да пружа 

различите онлајн услуге и да настави да се развија на плану дигитализације културне баштине. У 

домену интерног пословања, нужно је да БГБ има максимално могуће аутоматизовано и 

централизовано пословање. Ово је посебан изазов када се има на уму разгранатост БГБ мреже, тј. 

њених објеката.  

У 2018. години начињени су круцијални кораци на овом плану. У све објекте уведен је брзи интернет 

и сви објекти су опремљени рачунарима. Након тога, у све библиотеке у мрежи уведен је нови 

пословни библиотечки систем – БИСИС 5 који први пут од када постоји, БГБ омогућава обједињено 

централизовано пословање у читавој мрежи. У оквиру пројекта пројекта „Развој и инсталација 

библиотечког информационог система БИСИС у облаку – фаза 2ˮ набављени су и професионални 

сервер, хипервизор, Firewall и рек орман чиме су ударени темељи изградње сопственог Дата центра 

БГБ. 

Током 2018. 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 7 јединица грађе обима од 1.886 страница. Дигитална грађа је 

обрађена у Photoshop-у и InDesign-у и направљена три PDF фајла: за штампу, за веб страницу 

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

На Дигиталну БГБ постављена су: Поглед с Калемегдана; „Новине београдског читалишта“ (1990-

1998); „Драгоцености Библиотеке града Београда“ (2017); „Списак слика прве аматерске изложбе“ 

(1901); Мезимац (1818). 

У оквиру пројекта „БГБ пракса 2018“ урађена 4.703 скена са укупно 9406 страница: Недељне 

илустрације (1934. год); Школски лист (1861. год); Даница (1860; 63; 1865. год); Сцена (1977.год); 

Савременик (1958. год); Борба (1952. год); Политика (2001. год); Недељне илустрације (1935.год); 

Недељне илустрације (1936.год); Недељне илустрације (1936. и 1937. год); Недељне илустрације 

(1937. год). Овај садржај ће накнадно бити обрађен и постављен на Дигиталну БГБ. 

Укупан број прегледа од покретања Дигиталне БГБ закључно са 2018. год. износи 1.638.656.  

У оквиру пројекта „Иновативна презентација и промоција највреднијег културног наслеђа из 

колекције Дигиталне БГБˮ набављен је презентациони киоск, уређај који омогућава преглед 

дигиталне грађе путем великог екрана на додир. У посебно набављеном софтверу израђена је 

презентација 58 највреднијих монографских и серијских публикација из Дигиталне БГБ за 

промовисање на киоску. Уређај је постављен у Одељењу за рад са корисницима. Овакав вид 

презентације културног наслеђа изазвао је велико интересовање грађана и низ позитивних реакција. 

Библиотека је додатно унапредила своју рачунарску инфраструктуру, куповином 74 десктоп 

рачунара.  

Библиотека града Београда је у току 2018. први пут од оснивања целокупна повезана на интернет. 

Спроведена је јавна набавка и интернет је уведен у све објекте у БГБ мрежи. 

Набавком горе наведене рачунарске опреме и интернета створили су се услови да и читава мрежа 

Библиотеке града Београда пређе на нову верзију библиотечком информационог систем, БИСИС 5. У 

http://dlibra.bgb.rs/
http://dlibra.bgb.rs/
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току године,  све централне библиотеке су прешле на нову верзију. Огранци општинских библиотека 

раде на попуњавању „старог“ фонда да би и оне у потпуности прешле на БИСИС 5. Овим преласком,  

престали су и проблеми у раду са серверима БИСИСА 3 који су били у општинским библиотекама и 

који су се у великој мери кварили и онемућавали рад библиотекарима и књижничарима. Такође, 

замена рачунарске опреме у огранцима општинских библиотека омогућила је бржи и квалитетнији 

рад. 

У 2018. години реализована су два пројекта дефинисана у Стратегији информационог система 

Библиотеке града Београда – израђене су Спецификација с-краја-на-крај процеса Подршка 

операцијама и Спецификација с-краја-на-крај процеса Управљање налогом / регистрацијом 

корисника. 

Током извештајне године одржано је више састанака са респектабилним ИТ фирмама (DIGIT, Телеком 

и др.) на којима се говорило о могућим унапређењима ИКТ мреже библиотеке. 

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. 

4.3.1 Кадар 

Детаљан приказ стручних активности запослених у Одељењу дат је у Одељку 3.10. Извештаја. 

 

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 2018. години 

Током 2018. године, Библиотека је остварила следеће најзначајније резултате: 

 У Библиотеку је уписано 22.629 чланова, чиме је остварено  113% од планираног уписа 

 Додељена награда „Др Катарина Амброзић” 

 Одржан велики број културних програма 
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4.4.3 Основни показатељи успешности рада – чланови, коришћење услуга, програми 

4.4.3.1 Чланови  

У току 2018. у Библиотеку је уписано укупно 22.629  чланова, што чини 113% остварења плана. Ово 

показује да је план премашен за 13%.  

 
Планирано Остварено % остварења 

плана 

Број уписаних чланова 20.000 22.629 113% 

Табела 1: Број уписаних чланова у 2018. год. 

Највише чланова у Библиотеку је уписано у октобру и јануару. Најмање чланова уписано је у јуну и 

јулу. 

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

Број уписаних 
чланова 2.598 2.121 1.855 1.870 1.896 1.109 1.168 1.511 1.803 2.690 2.054 1.954 

Табела 3: Број уписаних чланова у 2018 год., по месецима 

Посматрано према полу, у Библиотеку је уписано укупно 12.495 жена и 10.134 мушкараца, што 

показује да је већи број чланова женског пола. 

Посматрано према занимању/узрасту, највише је уписано чланова старијих од 65 година  15.810, а за 

њима следе студенти 3.167. Најмање је уписаних пензионера (који плаћају чланарину) 256.  

Занимање/узраст Број чланова 

Деца предшколског узраста / 

Ученици основне школе / 

Ученици средње школе 487 

Студенти 3.167 

Запослени 2.303 

Незапослени (према евиденцији НСЗ) 462 

Пензионери  
Пензионери са плаћеном чланарином 256 

16.066 
65+  15.810 

Остали 144 

Укупно 22.629 

Табела 4: Број уписаних чланова у 2018 год., према занимању/узрасту 

Од укупног броја чланова, њих 3.197 (14,1%)  у Библиотеку су се уписали први пут, док је 19.432 

(85,9%) чланова обновило чланство. 

Библиотека је реализовала колективне уписе чланова са више установа: „Дунав осигурање“, Градска 

управа, Скупштина града Београда, Градско јавно правобранилаштво, гимназија „Свети Сава”, Прва 

београдска гимназија, Српско библиографско друштво, Музеј града Београда, Институт „ Сервантес “, 

Гете институт, Математички факултет и Правни факултет. 
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4.4.3.2 Корисници и коришћење услуга 

Услуге Библиотеке у 2018. години користило је укупно 138.375 корисника, од чега фонд 87.544, 

читаоницу 16.710, интернет читаоницу 2.388, комерцијалне услуге 58, а референсне услуге 31.675. 

Фонд су највише користили пензионери старији од 65 година и студенти, читаоницу студенти, 

интернет услуге незапослени, а референсне услуге студенти и пензионери старији од 65 година. 

На коришћење је издато укупно 297.916 јединица библиотечке грађе, што чини 13,1 јединица по 

уписаном члану. Табела испод показује да је издато 25,5%  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 0,76. Укупно је издато 295.711 јединица 

књижне и 2.205 јединица некњижне грађе. 

 
Планирано Остварено % остварења 

плана 

Број издатих јединица библ. грађе 400.000 297.916 74,5% 

Табела 5: Број издатих јединица библиотечке грађе у 2018. год. 

4.4.3.3 Програми 

У Библиотеци је током 2018. године одржано укупно 80 културно-образовних програма. Програме је 

посетило укупно 8.315 особа. 

Културно-образовни програми Број 
програма 

Број 
посетилаца 

Програми за одрасле 80 8.315 

Програми за децу и младе / / 

Укупан број програма/посетилаца 80 8.315 

Табела 6: Број одржаних програма у 2018. год. 

Посебно бисмо истакли следеће програме, односно програмске активности: 

 17 ликовних изложби   

 21 промоција 

 17 предавања 

 11 музичких програма 

4.4.4 Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ 

Основни показатељи 2016. 2017. 2018. 

Број уписаних чланова 22.230 22.389 22.629 

Број корисника 221.535 223.711 146.690 

Број издатих јединица библ. грађе 398.273 359.115 297.916 

Обрт фонда 1,18 1 0,76 

Број одржаних програма 46 53 80 

Број посетилаца програма 5.340 7.985 8.315 

Табела 7: Основни показатељи успешности рада, хронолошки преглед 
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Хронолошки приказ показује да је број чланова уписаних у 2018.години већи од уписаних чланова у 

2017.години а већи од уписаних чланова у 2016.години. Библиотека града Београда је уложила напор 

и труд  да својим корисницима олакша упис и омогући им коришћење Библиотеке по повољнијим 

условима. Сходно томе трудили смо се да сваког месеца организујемо попусте приликом уписа нових 

чланова. 

4.4.5 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 4.687 јединица библиотечке грађе, од чега је највише набављено 

публикација из стране и домаће књижевности. 

4.4.6 Кадар 

У Одељењу раде 25 стручна радника: 1 начелник, 10 библиотекара и 14 књижничара.   

Стручни испит у мају положиле 3 колегинице: Наташа Рил и Оливера Настић, библиотекари и 

Милојка Новаковић, књижничар. 

Детаљан приказ стручних активности запослених дат је у Одељку 3.10. Извештаја. 

4.4.7 Простор и опрема 

За интернет читаоницу је набављено 5 нових рачунара. 

4.4.8 Сарадња 

Сарадња са организацијама, предузећима и удружењима: „Дунав осигурање“, Градска управа, 

Скупштина града Београда, Градско јавно правобранилаштво, Музеј града Београда, Институт 

„Сервантес“ – обострани попуст при упису, Гете институт, Математички факултет и Правни факултет, 

Прва београдска гимназија и гимназија „Свети Сава“ . 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.   

4.4.9 Друштвена одговорност 

Акције хуманитарног карактера: упис за особе са посебним потребама, за њих је чланарина 

бесплатна; у Библиотеци се организује добровољно давање крви у сарадњи са Заводом за 

трансфузију крви: свако ко је дао крв у протеклих годину дана има право на бесплатну чланарину 

(1.175 чланова у 2018.).   
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За наше најстарије кориснике чланарина је бесплатна, плаћа се само израда чланске карте, сваке 

следеће године обнавља им се чланарина.  

Такође, имамо и попуст за незапослена лица. Постоји и месечна чланарина која важи само за 

коришћење наших  Читаоница коју студенти највише користе у испитним роковима. Ту врсту 

чланарине је искористило 686 чланова. Имамо и смањене цене чланарине за ученике основних и 

средњих школа.  

4.5 ОДЕЉЕЊЕ ЗА КУЛТУРНЕ ПРОГРАМЕ   

4.5.1    Издвајамо 

 Организацијa прославе Дана Библиотеке града Београда 

Одељење је у потпуности 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”, „Глигорије Возаровић”, и „Читалац године”, оглашавање у медијима... У 

програму су учествовали директорка Библиотеке града Београда Јасмина Нинков, Ивона Јевтић, 

градски секретар за културу. У музичком делу програма учествовао је гудачки квартет „Black and 

white”, у улози водитеља били су глумци Нада Шаргин и Дејан Луткић. Награду „Марија Илић 

Агапова” добила је Татјана Брзуловић Станисављевић. Награду „Глигорије Возаровић” за најбољег 

издавача добила је Издавачка кућа „Православна реч” из Новог Сада. Посебну награду за најчитанију 

књигу страног аутора добила је Издавачка кућа Геопоетика за роман „Жена црвене косе” Орхана 

Памука. Читалац године у категорији деце био је Александар Пејчиновић, а у категорији одраслих 

Владимир Томић. 

 СВИ СМО У БИБЛИОТЕЦИ (Обележавање Светског дана књиге) 

Обележавање СВЕТСКОГ ДАНА КЊИГЕ акцијом „Сви смо у Библиотеци!” Познате личности радиле су 

као библиотекари: Дејан Тиаго Станковић, Зоран Живковић, Дејан Цукић, Сузана Петричевић, Даница 

Ристовски, Петар Бенчина, Синиша Убовић, Пеца Поповић... Све даме које које су тог дана постале 

чланови Библиотеке града Београда, добиле су на поклон потписану биографију Здравка Чолића 

„Ватра љубави”. 

Отворена је изложба у сарадњи са Српским библиофилским друштвом: „Бескрајан, плави круг. У 

њему, звезда.” – поводом 125 година од рођења Милоша Црњанског (прва и ретка издања књига, 

фотографије непознате јавности и рукописи Милоша Црњанског). 

На платоу испред Шопинг центра „Рајићева” драмски уметник Вицо Дардић казивао је стихове 

најпознатијих домаћих и страних песника. У музичком делу наступио је Урош Дојчиновић, гитариста. 

Део кампање био је и попуст на индивидуално учлањење у Библиотеку (750 дин. уместо 1.500) у 

оквиру акције „Пролећни попуст”. Овом приликом, учлањено је око 500 нових корисника. 

 12. Београдски фестивал поезије и књиге „Тргни се, ПОЕЗИЈА!” 
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У партнерству са УГ Трећи Трг, у мају је организован међународни фестивал поезије. Ове године је 

одржан под слоганом „Да ли си ти блесак?” (према стиховима Александра Ристовића). Одржано је 

неколико програма: разговори са песницима, читања поезије, филмске пројекције, конференције за 

медије... На Фестивалу је учествовало преко 60 домаћих и иностраних песника, критичара, 

преводилаца и уметника. 

 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 наступа на Сајму књига 2018 

На овогодишњем Међународном сајму књига Библиотека града Београда имала је веома запажен 

наступ. Поред традиционалног представљања издавачке делатности БГБ, ове године су  успешно 

реализоване радионице у сарадњи са Центром за смештај и дневни боравак деце и омладине 

ометене у развоју. Одржане су две изузетно посећене радионице под називом СТВАРАМО ЗАЈЕДНО. 

У креативној радној атмосфери, деца су правила украсне предмете од картона које су посетиоци 

Сајма куповали и на тај начин подржали нашу инклузивну акцију. Такође, посетиоцима штанда БГБ 

представљена су два пројекта Библиотеке града Београда: портал са препорукама за читање „Шта да 

читам” и пројекат АVA Doc – платформу за бесплатно гледање документарних филмова (за чланове 

библиотеке) у сарадњи са Белдокс фестивалом. Оба пројекта била су доступна за претраживање на 

рачунарима на самом штанду, а у разговорима са нашим библиотекарима, сви заинтересовани су 

могли и додатно да се информишу. 

4.5.2 Програмске активности 

 Циклуси: 5 

 Предавања: 25 

 Представљања књига и часописа, трибине и радионице: 45 

 Изложбе: 6 

 Пројекти: 1 

 Акције: 6 

 Доделе награда и прославе: 3 

 Концерти, позоришне представе: 4 

 

Укупно програма: 125 

Број посетилаца: 23.200 

4.5.2.1 Циклуси 

БГБ и Психоаналитичко друштво Србије организовали су циклус трибина „Психопатологија 

савременог човека”. 

 БГБ и Центар за студије југоисточне Азије организовали су циклус предавања „Путовање кроз 

историју, културу и уметност Југоисточне Азије“. 
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Циклус предавања организован у сарадњи са Гетеовим друштвом у Београду. 

Циклус трибина „Жива реч” у сарадњи са Академијом DESIRE. 

БГБ и Психоаналитичко друштво Србије организовали су циклус трибина петком „Многа лица 

Нарциса”. 

4.5.2.2 Предавања 

1. БГБ и Психоаналитичко друштво Србије организовали су циклус трибина „Психопатологија 

савременог човека”; друга трибина: „На почетку беше љубав”. Учесници: Анка Марјановић, 

Александар Контић, Срђа Злопаша и  Јасминка Шуљагић. 

2. У оквиру циклуса „Путовање кроз историју, културу и уметност Југоисточне Азије”, БГБ, Центар за 

позоришна истраживања Мудра театар  и индонежански плесни студио Бидадари организовали су 

мултимедијално предавање „Видљиви и невидљиви светови Балија - увод у историју, културу, 

књижевност и извођачке уметности Острва богова” и плесни перформанс. Предавач: Ивана Ашковић, 

уметнички директор Мудра театра. У плесном делу наступиле су играчице Бидадари плесног 

студија из Амбасаде Републике Индонезије у Београду.  

3. БГБ и Институт Конфуције у Београду организовали су предавање „У сусрет кинеској години Пса”. 

Предавач: Радосав Пушић. 

4. БГБ и Удружење Македониум организовали су поводом Међународног дана матерњег језика 

предавање „Македноски језик данас и сутра”. Предавач: Елка Јачева Улчар,  читање поезије: Искра 

Пенева. У музичком делу наступила је певачка група Македониум. 

5. У оквиру циклуса „Путовање кроз историју, културу и уметност Југоисточне Азије” мултимедијално 

предавање и плесни перформанс „Јава: увод у историју, културу и извођачке уметности”. Предавачи: 

Ана Поповић и Ивана Славковић. 

6. У оквиру циклуса „Путовање кроз историју, културу и уметност Југоисточне Азије” мултимедијално 

предавање и плесни перформанс: „Ритуали транса на Балију”. Предавач: Ивана Ашковић. У плесном 

делу наступиле су играчице Бидадари плесног студија из Амбасаде Републике Индонезије. 

7. БГБ и Гетеово друштво у Београду организовали су предавање „Гетеов Фауст код Срба: преводи, 

инсценације и књижевне обраде”. Предавач: Јосип Бабић. Модератор: Јелена Костић Томовић. 

 8. БГБ и Факултет примењених уметности организовали су предавање „Библиофилска књига”. 

Предавачи: Југослав Влаховић, Мирјана Живковић и Оливера Батајић Стаменковић. 

9. БГБ и Институт Конфуције у Београду организовали су предавање „Шта све може кинеска 

медицина”. Предавач: Филип Мања. 

10. Предавање „Климатске промене – приче са два краја света и како се ми ту уклапамо”. Предавачи: 

Џозеф Кенсон Сакала (Малави) и Петер Фредерик Олсен (Гренланд). Предавање је одржано на 

енглеском језику. 

11. Гетеово друштво у Београду и Библиотека града Београда организoвали су предавање „Поп 

култура и књижевност у Источној Немачкој”. Предавач: Биљана Пајић.  
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12. ДАН ДНК 

Предавање „Наноцелулоза - ремек-дело бактерија”. Предавач: Сања Јеремић 

13. ДАН ДНК  

Предавање „Биолошка основа материнске клетве”. Предавач: Мирко Ђорђевић. 

14. ДАН ДНК  

      Предавање „ЦРОСПР - молекулске маказе за фризирање гена код биљака”. Предавач: Драгана 

Матекало. 

15. БГБ и Институт Конфуције у Београду организовали су предавање „Поморски пут свиле од јужне 

Кине до источне Африке: Адмирал Ченг Хе и прекоокеанскe експедиције династије Минг”. Предавач: 

Ивана Пражић. 

16. У оквиру циклуса Центра за студије Азије „Путовање кроз историју, културу и уметност 

Југоисточне Азије”, БГБ, Бидадари индонежански плесни студио и Мудра театар организовали су 

мултимедијално предавање и перформанс „Савремена ликовна уметност Индонезије: женски 

космички принцип стварања и идеал локалног хероја”. Предавач: Небојша Ђорђевић. У уметничком 

делу програма наступио Бидадари плесни студио из Амбасаде Републике Индонезије у Београду.  

17. БГБ и Институт Конфуције у Београду организовали су предавање „Симболика бројева у кинеском 

језику”. Предавач: Сун Јуе Чуан. Предавање је било на енглеском језику.  

18. БГБ и Гетеово друштво у Београду организовали су трибину „Љубав у доба конзумеризма”. 

Представљене су књиге: „Капитализам као религија” Кристофа Флајшмана и „Сенка. Еуридика 

говори” Елфриде Јелинек. Учествовали: Добрила Бегенишић, Ивана Вујић, Бојана Денић и Јелена 

Костић Томовић.  

19. У оквиру циклуса предавања и презентација Центра за студије југоисточне Азије „Путовање кроз 

историју, културу и уметност Југоисточне Азије”, Мудра театар и Бидадари индонежански плесни 

студио организовали су мултимедијално предавање и плесни перфоманс „Лице и наличје божанског: 

сакрална и световна употреба маски у југоисточној Азији”. Предавач: Ивана Ашковић. 

20. БГБ и Републички завод за заштиту споменика културе организовали су предавање поводом 

обележавања Светског дана сецесије „Архитекта Бранко Таназевић и сецесија у Београду”. Предавач: 

Александар Кадијевић.  

21. Библиотека града Београда и Гетеово друштво организовали су разговор о немачкој књижевности 

„Шта да читамо овог лета”?  Учесници: Биљана Пајић, Јована Стојановић и Дуња Шукара. Модератор: 

Споменка Крајчевић. 

22. Институт Конфуције у Београду и БГБ организовали су пројекцију анимираног филма „Краљ 

мајмуна - повратак хероја” (српски титл). 

23. Предавање у оквиру серијала трибина „Жива реч”: „Метафизика језика са тајнама српског језика”. 

Учесници: Томислав Новаковић и Слободан У. Благојевић.  
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24. Предавање у оквиру серијала трибина „Жива реч”: „О домаћину и госту”. Учесници: Драгомир 

Антонић и Томислав Новаковић.  

25. Предавање у оквиру серијала трибина „Жива реч”: „Информативна власт”. Учествовали: 

Слободан Антонић и Томислав Новаковић 

26. У оквиру циклуса Центра за студије Азије „Путовање кроз историју, културу и уметност 

Југоисточне Азије”, Бидадари индонежански плесни студио и Мудра театар организовали су 

мултимедијално предавање „Осам сунаца: Предања у Индонезији”. Предавач: Христина Николић 

Мурти. У плесном перформансу наступио је Бидадари плесни студио из Амбасаде Индонезије. 

27. Предавање у оквиру серијала трибина „Жива реч”: „Филозофија рата". Предавач: Светозар 

Радишић. Разговор водио Томислав Новаковић. 

28. БГБ и Психоаналитичко друштво Србије организује циклус трибина петком „Многа лица Нарциса”. 

Предавање „Злоћудни нарцизам личности са историјом злостављања у детињству”.Предавач: 

Абигаил Голомб, дечији психоаналитичар Израелског психоаналитичког друштва. Превод је био 

обезбеђен.   

29. Институт Конфуције у Београду и БГБ организовали су предавање „Империјални испитни систем: 

интелектуални и политички темељ кинеског царства”. Предавач: Ивана Чочановић. 

31. Почетак циклуса пројекција најбољих светских документараца уз разговоре - Beldocs читаоница у 

БГБ: пројекција филма „Мистер Гага“ (режија Томер Хејман, 2015).Учесници: Александар Илић, 

Александар Николић, Мила Стијак, Катарина Бућић и Игор Станојевић. 

32. Beldocs читаоница у Библиотеци града Београда - најбољи светски документарци са разговорима 

након пројекција. Пројекција филма „4 године у 10 минута” (режија: Младен Ковачевић, Србија, 

2018). Учесници: Младен Ковачевић, редитељ филма, Марко Миловановић, сниматељ, и Марко Грба, 

уметнички директор Белдокса. 

33. Психоаналитичко друштво Србије и Бечко психоаналитичко друштво организoвали су сусрет 

„Нелагодност у култури” поводом 80 година од оснивања првог психоаналитичког друштва у Србији. 

Учесници: Елизабет Скале, Кити Шмит, Марија Везмар и Александар Контић. 

4.5.2.3 Представљања књига, трибине, радионице  

1. Представљање књига „Граматика од 1. до 4. разреда основне школе” и „Граматика од 5. до 8. 

разреда основне школе” ауторки Јадранке Милошевић и Елене Билић. Учествовали: Јована 

Несторовић и Јадранка Милошевић.  

3. Представљање књиге „Можда је тако и морало бити” ауторке Марије Манојловић. Учествовали: 

Анђелка Ђукић, Тања Баста и ауторка.  

4. Ирански културни центар и БГБ организовали су представљање специјалног издања часописа 

„Нур”:  „Савремена иранска кратка прича”. Учествовали: Љубица Арсић, Вуле Журић, Младен 

Весковић и Александар Драговић.  
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5. Представљање књиге Живојина Андрејића „Витезови реда змаја: драконофори”. Учествовали: 

Марко Атлагић, Дејан Стојиљковић, Слободан Кљакић, Бранка Милосављевић  и аутор.  

6. БГБ и Центар за развој идеја организовали радионицу креативног писања „Зашто пишемо и како 

нам писање може помоћи?”. Радионицу водила: Марија Манојловић. 

7. Свечана донација комплета књига Петрита Имамија „Срби и Албанци кроз векове” у издању 

Самиздат Б92 и Фондације за отворено друштво Библиотеци града Београда.Учествовали: Веран 

Матић, Јасмина Нинков и Александра Шањевић. 

8. Представљање књиге „Светли дом” аутора Јеромонаха Романа (Маћушина). Учествовали: Зорица 

Кубуровић, Радомир Ракић, Слободан Радуловић, Ирина Стоичевић. У музичком делу наступио је хор 

Ане Ивановић са сестрама - песме оца Романа Маћушина. 

9. Друштво пријатеља Алжира и БГБ организовали су представљање књиге „Алжирска хроника - 

записи једног дописника” аутора Србољуба Манојловића. Учествовали: Раде Божовић, Златоје 

Мартинов и аутор. 

10. Представљање књиге „Игре пролећа и сене” ауторке Марије Пргомеље (Прометеј, 2017). 

Учествовали: Бошко Сувајџић, Бранко Златковић, Весна Капор и ауторка. 

11. Представљање књиге „Мисија: музеј” ауторке Иване Нешић. Учествовали: Ивана Нешић, Виолета 

Ђорђевић и ученици основних школа. 

12. Представљање зборника „Спорови о будућности Србије и САНУ”.  Учествовали: Часлав Оцић, 

Бранислав Симоновић и Миломир Степић.  

13. Представљање књиге „Хемингвеј и род: писац у мрежи теорије” ауторке Александре Жежељ 

Коцић. Учествовали: Радојка Вукчевић, Дубравка Ђурић, Биљана Дојчиновић и ауторка. 

14. Представљање књиге „Синајско јеванђеље” аутора Милана Ст. Протића. Учествују: Владимир 

Гвозден, Марија Радић и аутор. 

15. Представљање књиге „Тајна маргиналног – питома оаза стварности” ауторке Мирјане Поповић 

Радовић. Учествовали: Сања Домазет, Ратко Божовић, Зоран Колунџија и ауторка.  

16. Задужбина Андрејевић и Библиотека града Београда представили су „Зборник - најбољи матурски 

радови школске 2016/2017”. Говорили: Ненад Цакић, Срђан Огњановић и Татјана Андрејевић. 

      17. Представљање књиге „Дневник о Добрици Ћосићу” аутора Стојана Бербера. О књизи су говорили:  

Миливоје Павловић, Милош Ђорђевић и Борислав Станичков.  

      18. Представљање књиге „Нови економски манифест” аутора Јова Дробњака. О књизи су говорили: 

Драган Петровић, Слободан Комазец и аутор. 

      19. Представљање књиге „Српски национални интерес” аутора Владимира Првуловића. Учествовали: 

Љубиша Ракић, Зоран Колунџија, Миленко Павлов и аутор. 

      20. Сећање на 100 година од смрти Гаврила Принципа. Учествовали: Милош Којић, Слободан 

Владушић и Зоран Колунџија. 

21. Представљање књиге „Спајајући Исток и Запад - споменица професора Предрага Симића”.  
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Говорили: Слободан Пајевић, Благоје Бабић, Јасминка Симић, Марко Јелић и Њ.Е. Абделхамид 

Шебшуб, амбасадор Алжира.  

22. Представљање књиге „Изложба облака” (изабране и нове песме). Учествовали: Селимир 

Радуловић, Саша Радојчић и аутор.  

23. 12. Београдски фестивал поезије и књиге „Тргни се! Поезија!“. Нови песнички гласови – поезија 

региона: Лидија Дедуш (Апатриди и остале чудне личности), Хрвоје Тутек (Смрт и друга 

истраживања), Мили Ђукић (Прегажени јежеви), Даније Чавић (Електрично распеће), Свеван 

Таталовић (Уступање места). 

24. 12. Београдски фестивал поезије и књиге „Тргни се! Поезија!“. Књижевни кафе - у сарадњи са Гете 

институтом: Том Шулц, Селман Тртовац, Биљана Пајић, Јелена Костић-Томовић. 

 

25. 12. Београдски фестивал поезије и књиге „Тргни се! Поезија!“. Британска поезија: Паскал Пети 

(Зооотац,Фауверие,Ловкиња),МиланДобричић. 

 

26. 12. Београдски фестивал поезије и књиге „Тргни се! Поезија!“. Словеначка поезија: Бране 

Сенегачник (Тишина и друге песме), Павле Рак Модератори: Тамара Крстић и Срђан Гагић. 

 

27. 12. Београдски фестивал поезије и књиге „Тргни се! Поезија!“. Читање поезије: Имануел Мифсуд, 

Паскал Пети, Бране Сенегачник, Џон Тејлор, Лидија Штајнбахер, Стела Воскариду, Марилена Закеос, 

Нуриа Мартинез-Вернис, Балаш Селеши, Лидија Дедуш, Мили Ђукић, Хрвоје Тутек, Стеван Брадић, 

Горан Живковић, Јован Марковић, Огњен Аксентијевић, Наталија Јовановић, Данило Лучић и др. 

28. 12. Београдски фестивал поезије и књиге „Тргни се! Поезија!“. Разговор са преводиоцима – 

превођење поезије. Учествовали: Бисерка Рајчић, Коља Мићевић, Биљана Исаиловић, Саша 

Ђорђевић и Александра Милановић.  

29. Представљање часописа „Савремена библиотека: Калимахови настављачи”. Учествовали: Милица 

Стевановић, Снежана Ненезић, Љубица Петковић, Марија Богдановић и Ивана Милутиновић.  

30. Представљање књиге „Острво монструм – голооточко тројство” аутора Вуксана Кнежевића. 

Учествовали: Драгољуб Којчић, директор и главни уредник Завода за уџбенике, Милан Бјелогрлић, 

директор Градске библиотеке у Зрењанину, Петар В. Арбутина, директор издавачког сектора 

Службеног гласника и аутор. 

 31. Представљање књиге „Лептир у крви” аутора Синише Минардија. Учествовали: Миљурко 

Вукадиновић, Горан Митрашиновић, Невена Витошевић и аутор.  

32. Представљање књиге „Манастир Жича, центар Архиепископије, Епархије и Сабора у средњем 

веку”. Учествовали: Драгољуб Даниловић и Милоје Радовић. У музичком делу програма наступила је 

Јадранка Јагличић. 

33. Представљање књиге „С Пацифика на Скадарско блато” аутора Чедомира Павића. Учествовали: 

Кринка Видаковић-Петров, Александар Петров, Ђорђе Лопичић и Александар Животић.                            
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34. Представљање научних зборника „Анатомија румунске политике” и „Румунија и румунизација 

Срба” (приредио  Зоран Милошевић). Учествовали: Зоран Милошевић,  Срђан Новаковић и Душан 

Ковачев.                                                    

35. Представљање књиге: „Легет 1914” аутора Слободана Лазаревића. Учествовали: Симеон Бабић, 

Стеван Карапанџин, Милоје Пршић и аутор.  

36. Представљање научне монографије „Појмовник просторног планирања“ ауторки Јасне Петрић и 

Милене Милинковић. Учествовали: Бранка Тошић, Саша Милијић и Дејан Ђорђевић.  Модератор: 

Миодраг Вујошевић. 

37. Књижевно вече „Авангарде ће увек постојати - савремени српски песници читају своју поезију и 

разговарају са публиком”. Учествовали: Санда Ристић Стојановић, Сергеј Беук и Маријана Јовелић.  

  38. Представљање уџбеника „Каталогизација у теорији и пракси” ауторке Гордане Рудић. 

Учествовали: Борјанка Трајковић, Светлана Јанчић и ауторка. 

 39. Библиотека града Београда и Центар за развој идеја организовали су трибину „Будућност 

књиге”. Учествовали: Марија Манојловић и Иван Дрљача. 

  40. Представљање књиге „Прилог планирању енергетске транзиције Републике Србије” аутора 

Илије Батас Бјелића. Учествовали: Андреја Мартиноли, Петар Ђукић, Никола Рајковић, Татјана К. 

Андрејевић и аутор.  

 41. Удружење за развој културе јавног говора „Изражајност”.  Радионице „Летња школа јавног 

говора„ (8 радионица). 

 42. Представљање зборника „Мошо Одаловић, песник” и најава 27. Жичког духовног сабора 

Преображење.  Учествују: Драган Хамовић, уредник, и Радивоје Микић. 

 43. XVI Међународни конгрес слависта. Представљање књига:  Целокупни дела на Блаже 

Конески: критичко издание во редакција на Милан Ѓурчинов. Учествује: Соња Стојменска 

Елзесер; Објављени томови Општесловенског лингвистичког атласа. Учествују: Слободан Реметић 

и др.; - Капитална палеославистичка издања: Hauptová, Z.; Konzal, V.; Pilát, Š. (gl. red.), Slovník 

jazyka staroslověnského / Lexicon linguae palaeoslovenicae. Tomus 5. Addenda et corrigenda. Praha / 

Pragae, 2016 – Bláhová, Е. (gl. red.). Řecko-staroslověnský index / Index verborum graeco-

palaeoslovenicus. Tomus 1, (А-Г). Praha / Pragae, 2014.Учествује: Вацлав Чермак. 

44. XVI Међународни конгрес слависта. Представљање књига: Шевченківська енциклопедія : в 6 

т. Київ, 2012–2015. Учествују: Олексій Онищенко, Леся Мушкетик; Издания на Кирило-

Методиевския научен център, публикувани през периода между XV и XVI Международен конгрес 

на славистите. Учествују: Светлина Николова, Веселка Желязкова;  Кніжная спадчына Францыска 

Скарыны. Учествују: Аляксандр Лукашанец, Аляксандр Суша. 

45. XVI Међународни конгрес слависта. Представљање књига:  Издања Института за македонски 

језик „Крсте Мисирков“: Толковен речник на македонскиот јазик, Т-Ш, том VI. Скопје, 2014. 

Правопис на македонскиот јазик. Скопје, 2017. Гоце Цветановски et al., Банскиот говор. Скопје, 

2014. Учествују: Снежана Веновска Антевска, Веселинка Лаброска;  Elias Bounatirou, Eine Syntax 

des „Novyj Margarit“ des A. M. Kurbskij. Philologisch-dependenzgrammatische Analysen zu einem 

kirchenslavischen Übersetzungskorpus, 2018. Учествује: Elias Bounatirou (аутор);  А. А. Турилов, Л. В. 
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Мошкова, Каталог славянских рукописей афонских обителей, ред. А. Э. Тахиаос. Београд, 2016. 

Учествују: Ђорђе Трифуновић, Giorgio Ziffer, Анатолий Турилов; модератор Ирена Шпадијер. 

46. XVI Међународни конгрес слависта. Представљање књига:  Зборници: Проф. др Слободан Ж. 

Марковић – човек-институција. Београд, 2018. Учествују: Бошко Сувајџић, Александар Јерков; 

Трагом славистичких истраживања Богољуба Станковића. Београд, 2018. Учествују: Ксенија 

Кончаревић, Биљана Марић;  Ольга Буренина-Петрова, Цирк в пространстве культуры. Москва: 

Новое литературное обозрение, 2014. Учествује: Ольга Буренина-Петрова (аутор). Екатерина 

Вельмезова, История лингвистики в истории литературы. Москва: Индрик, 2014. Учествује: 

Екатерина Вельмезова (аутор);  Матица српска и њена издања. Учествују: Драган Станић, Бранко 

Бешлин. 

47. XVI Међународни конгрес слависта. Представљање књига: Едиција Филолошког факултета 

„Язык, литература и культура”. Учествују: Александра Вранеш (уредник), Предраг Пипер, Злата 

Бојовић, Ала Шешкен;  Издања Чешке асоцијације слависта. Учествују: Miloš Zelenka, Giuseppe 

Maiello. 

48. Јавни час Летње школе јавног говора за младе.  Полазници Летње школе имали су прилику да 

кроз излагање на тему коју су сами одабрали, демонстрирају стечена знања и вештине.  

48. Представљање књиге „Англицизми у спортској терминологији” ауторке Валентине 

Будинчић.Учествовали: Милош Ковачевић, Маја Ћук, Радослав Симић и ауторка.  

50. Представљање књиге „Мајмонидес: сећање на њега трајаће заувек” аутора Мирјане Белић 

Корочкин Давидовић и Радивоја Давидовића. Учествовали: Филип Давид, Снежана Ранковић, 

Нева Саравија и аутори. Модератор: Звонко Пешић. Одломке из књиге чита: Милан Михаиловић 

Цаци. У музичком делу наступали: Дрита Тутуновић (пева сефадске песме) и Никола Салаћанин, 

гитара.  

51. Представљање књиге „Друга историја бића” аутора Петру Крдуа. Учествовали: Санда Ристић 

Стојановић.  

52. Представљање романа „Егзит (бити другачији ипак!)” ауторке Соње Ражњатовић. 

Учествовали: Ратко Божовић, Жарко Чигоја и ауторка. Одломке из књиге читала: Вјера Мујовић, 

глумица. 

53. Ноћ истраживача. Радионица: Лов на благо; Science in Fiction; Media Lab. 

54. Представљање књиге „Спорови о будућности Србије и САНУ: Шта и како даље?” (други 

део: Истина и слобода) приређивача Часлава Оцића. Учествовали: Бранко Павловић, 

Александар Павић, Бојан Драшковић и приређивач.  

  
 

55. Представљање књиге „Успон и пад прве другарице Југославије, Јованка Броз и српска јавност 

1952-2013” ауторке Иване Пантелић. Учествовали: Коста Николић, Сања Петровић Тодосијевић, 

Весна Смиљанић Рангелов и ауторка.  

56. Представљање монографије „Визуелна култура и приватни идентитет породице Були” 

ауторке Милице Рожман. Учествовали: Ненад Макуљевић, Вук Даутовић и ауторка.  

57. Представљање књиге „Загонетни Андрић - лица и наличја”. Учествовала ауторка Мирјана 
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Мариншек Николић.  

58. Представљање нове песничке књиге Гојка Ђога „Клупко”. Учествовали: Радивоје Микић, 

Драган Хамовић, Василије Домазет и аутор.  

59. Представљање књиге „Луткар” ауторке Адријане Дворнић. Учествовали: Миљурко 

Вукадиновић,  Драгана Бабић, Миле Пејић. Програм водила ауторка, музичка пратња: Драган 

Петровић са филхармонијским оркестром гитара „Душан Трифуновић”; виолина и клавир: МШ 

„Владимир Ђорђевић”.  

 60. Представљање књиге „Logoreia Balcanica” аутора Бранка Димитријевића. Учествовали: Ирена 

Јаворски, Димитрије Војнов, Никола Петаковић и аутор.  

61. БГБ и Завичајно удружење Врањанаца у Београду „Жуто цвеће” организовали су 

представљање књиге „Заточеник позоришне магије” глумца Драгана Станковића. Учествовали: 

Мирољуб Стојчић, Радмила Коцевска и Сунчица Михајловић. У музичком делу програма 

учествовали: Иван Тасић и Слободан Јовановић. 

62. Представљање часописа „Етнолошко-антрополошке свеске бр. 28” под насловом „Уметничке 

праксе и градска шеталишта”. Учествовали: Владимир Рибић, Гордана Благојевић, Срђан Радовић 

и Мина Аксић.  

63. Радионица „Стварамо заједно” у сарадњи са Центром за смештај и дневни боравак деце и 

омладине ометене у развоју (две радионице). 

64. Представљање монографије ловачког удружења „Београд“. Учесници: Бојан Буковац, Живко 

Радосављевић и Боро Мајданац. Ловачку химну извео је хор „Вивак“, Сремска Митровица. 

Диригент: Тамара Пајкановић. 

65. Обележавање 25 година часописа „Наш траг” (Велика Плана). Учествују: Драгољуб Којчић, 

Миливоје Павловић, Милица Ћуковић,  Милан Р. Симић и Јасмина Нинков. 

66. Представљање књиге „Афера Момо Капор“ ауторке Софије Шкорић. Говорили: Матија 

Бећковић, Гојко Ђого и ауторка. 

67. Представљање књиге „Почетак прошлости“ аутора Дражена Маркотића. Учесници: Љиљана 

Здравковић, Јадранка Јанковић и аутор. 

68. Представљање књиге „Лудвиг” ауторке  Оливере  Оље Јелкић. Учесници: Јасмина Нинков, 

Марко Марковић и ауторка. У музичком делу наступио је квартет „Маестре”. 

69. Представљање књиге „Под стакленим звоном” аутора Александра Обрадовића. У музичком 

делу програма наступила је: Хелена Јукшток. 

70. Представљање књиге „Антологија савремене америчке приче 27, први део”. Учествују: 

Александар Јерков и Дина Хрецак. 

71. Институт за педагошка истраживања и БГБ представили су зборник „Истраживања у школи”. 

Учесници: Шефика Алибабић, Невенка Крагујац, Ивана Ђерић и Славица Максић. 

72. Представљање књиге „Дечја одељења Библиотеке града Београда” ауторке Бранке 
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Драгосавац. Учесници: Жељко Вучковић, Десанка Стаматовић, Јасмина Нинков  и ауторка. 

73. Регистар националног интернет домена Србије (РНИДС) организовао је скуп поводом почетка 

регистрације домена са проширеним спектром латиничних слова. 

74. БГБ и Задужбина Андрејевић организовали су представљање монографије „Политички 

смисао жртава револуционарног терора” аутора Срђана Страчевића.  Учесници: Чедомир Чупић, 

Илија Кајтез, Татјана Андрејевић и аутор.  

75. Институт за педагошка истраживања и БГБ представили су књигу „Евалуација приступа 

Тролист - стваралаштво иницијатива и сарадња ученика” ауторке Јасмине Шефер. Учесници: 

Лидија Радуловић, Бранка Савовић и ауторка. 

76. Представљање књиге „Идеја Напуља” аутора Марија Лигуорија. Учесници: Драгољуб Којчић и 

аутор. 

77. Представљање књиге „Пустоловине бачког опсенара” аутора Мирка Демића. Учесници: 

Јасмина Ахметагић, Петар В. Арбутина и аутор. 

78. Представљање књиге „Српски витезови у доба Немањића” аутора Небојше Ђурановића. 

Учесници: Растко Ћирић, Влада Весовић, Зефирино Граси и аутор. 

79. Представљање књиге изабраних текстова Слободана Јовановића „Историја, политика, 

демократија”. Учесници: Бранимир Нешић, Маринко М. Вучинић, Мијодраг Радојевић и 

Милош Ковић. 

 

 

 
 

80. Представљање три нове књиге едиције „Врхови” у издању Библиотеке града Београда:  

„Милош Црњански, изблиза“ (приредио Михајло Пантић); „Лаза К. Лазаревић – Довршене 

приповетке“ (приредили Ружица Јовановић и Душан Иванић);  „Душан Ковачевић – Хумор је 

светлост“ (приредио Михајло Пантић). Учесници: Јасмина Нинков, Душан Ковачевић, Душан 

Иванић, Ружица Јовановић и Михајло Пантић. 

81. Представљање књиге „Космополитски сјај београдског белог балета” ауторке Амре 

Латифић. Учесници: Ирина Суботић, Јерко Денегри, Станко Црнобрња, Драган Јовићевић, 

Жарко Чигоја и ауторка.  

82. Вече поезије Зорана Богнара поводом књижевне награде „Јован Скерлић”: Зоран Богнар, 

песник парадокса. Учесници: Немања Вељовић и Зоран Богнар. 

83. Представљање књиге „Хари или писмо брату” ауторке Живке- Цице Маричић. Учесници: 

Јасмина Чабрило и ауторка. Одломке из књиге читале: Данијела Дунић и Драгана Чолић. У 

музичком делу наступила је Ема Вранеш, виолончело.  

 

 

 
 

84. Представљање књиге „Певам дању, певам ноћу - писма Мини Караџић” ауторке Светлане 

Матић. Учесници: Предраг Јашовић, рецензент, Љиљана Симић и ауторка. У музичком делу 

програма наступила је певачка група Певница. 
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4.5.2.4 Изложбе 

1. Изложба  књига издавачких кућа: Креативни центар, Лагуна, Академска књига, Макондо, Дата 

статус, Геопоетика, 4СЕ, Вулкан, Прополис букс, Арете, Весели четвртак у излозима Библиотеке града 

Београда. 

2. Изложба књига уз новогодишњу декорацију коју је урадила СШ „Дрво арт”. 

3. Изложба у сарадњи са Српским библиофилским друштвом поводом 125 година од рођења 

Милоша Црњанског: „Бескрајан, плави круг. У њему, звезда”. 

4. Изложба „Лепота за понети” Техничке школе „Дрво Арт”. 

5. Изложба славистичких публикација у оквиру XVI Међународног конгреса слависта. 

6. Изложба „Science and fiction” Института зa молекуларну генетику. 

4.5.2.5 Пројекти 

1. Континуирано учешће у пројекту „Шта да читам” (координација уредничког тима пројекта,  пријем 

текстова колегиница и колега из библиотека у целој Србији који су део овог заједничког пројекта, 

одабир текстова, лекторисање истих и слање администратору сајта). Поред тога Одељење за 

културне програме пише текстове и редовно медијски промовише овај пројектат на радију, 

телевизијама и друштвеним мрежама. 

2. У сарадњи са Удружењем за развој културе јавног говора „Изражајност”, Библиотека града 

Београда је током јула месеца организовала два пута недељно радионице - Летња школа јавног 

говора за младе (укупно 8 радионица). 

4.5.2.6 Акције  

1. Институт за трансфузију крви и Библиотека града Београда редовно организују акцију 

добровољног давања крви. Сваки давалац крви постаје бесплатно члан мреже Библиотеке града 

Београда. 

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

3.  ЈУБИЛАРНА 50. МЕТЛИБ КОНФЕРЕНЦИЈА 

Библиотека града Београда имала је ту част да од 13. до 18. маја 2018. године,организује једну од 

најважнијих светских библиотечких конференција – МетЛиб 2018. МетЛиб конференцију организује 

ИФЛА Секција библиотека великих градова (IFLA Metropolitan Libraries Section) почевши од 1968. 

године. Према оценама свих учесника, јубиларна 50. конференција успешно је организована и била 

је место представљања и разматрања иновативних билблиотечких пракси. Конференција је окупила 

преко 30 учесника из највећих светских јавних библиотека и 15 учесника из Србије. На конференцији 

су учестовали директори и руководиоци јавних библиотека из укупно 16 земаља – САД, Канаде, 

Италије, Енглеске, Француске, Холандије, Финске, Немачке, Сингапура, Шпаније и др. Тема 

конференције гласила је „Јавне билбиотеке и изградња заједницеˮ (Public libraries and community 
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building). У складу са тим, конференција се бавила различитим услугама. програмима, пројектима и 

другим активностима путем којих библиотеке утичу, односно могу да утичу на добробит и напредак 

своје локалне заједнице. Одржано је више презентационих блокова (Оснаживање нове генерације – 

библиотечки сервиси за децу и младе, Отворени за све – библиотеке и социјална инклузија, 

Библиотеке као културно-образовни центри заједнице, Примери добре праксе и визија будућности) 

на којима су престављени одабрани радови библиотека из Амстердама, Хелсинкија, Утрехта, 

Ротердама, Загреба, Сарајева, Талина, Београда и др. Посебан блок посвећен је представљању 

српских јавних библиотека и Библиотеке града Београда. Током пет конференцијских дана изложено 

је 20ак презентација, одржана су три форума, две радионице, и бројне дискусионе сесије. Гост по 

позиву био је проф. Ендрју Смит, предавач на Emporia State University (САД). Поред предавања и 

разговора, организоване су и посете другим библиотекама (Народна Библиотека Србије, Библиотека 

Матице Српске) и културним установама (Матица Српска, Музеј савремене уметности), а инострани 

гости су упознати са историјом, културом и културним наслеђем Београда и Србије. Према општој 

оцени учесника, као и Корада ди Тилија, председника МетЛиб секције, ова конференција је и у 

организационом и у стручном смислу била изузетно успешна и инспиративна. 

4. XVI МЕЂУНАРОДНИ КОНГРЕС СЛАВИСТА 

У оквиру XVI Међународног конгреса слависта, у периоду од 20. до 27. августа 2018. године,  у 

Библиотеци града Београда представљен је велики број књига аутора са словенског говорног 

подручја. Међу представљеним књигама су шеснаест томова Општесловенског лингвистичког 

атласа,Издања Института за македонски језик „Крсте Мисирков“, Каталог славянских рукописей 

афонских обителей (А. А. Турилов, Л. В. Мошкова), Зборник Проф. др Слободан Ж. Марковић – 

човек-институција, Цирк в пространстве культуры (Ольга Буренина-Петрова), Матица српска 

и њена издања, Едиција Филолошког факултета Язык, литература и культура, Издања Чешке 

асоцијације слависта и др. 

За време трајања конгреса, у галерији Атријум Библиотеке града Београда била је у току изложба 

издања славистичких институција из преко 40 земаља. Такође, у аули Филолошког факултета 

учесници конгреса су имали прилику да погледају изложбу Библиотеке града Београда Српска 

књижевност и Велики рат аутора Олге Красић Марјановић и Марјана Маринковића. 

5. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СВЕТСКОГ ДАНА КЊИГЕ АКЦИЈОМ „СВИ СМО У БИБЛИОТЕЦИ!” 

Познате личности као библиотекари – писци:  Дејан Тиаго Станковић, Зоран Живковић; музичари: 

Дејан Цукић, Дивна Љубојевић; глумци: Сузана Петричевић, Даница Ристовски,  Петар Бенчина, 

Тамара Драгићевић; социолог Ратко Божовић, рок критичар Пеца Поповић, сликар Милош Шобајић и 

други. Посебан допринос акцији дао је певач Здравко Чолић, чију су потписану биографију „Ватра 

љубави” добиле све даме које су тог дана постале чланови Библиотеке града Београда. 

Изложба у сарадњи са Српским библиофилским друштвом: „Бескрајан, плави круг. У њему, звезда.” –  

поводом 125 година од рођења Милоша Црњанског. Публици су представљена сва прва и ретка 

издања књига,  фотографије непознате јавности и рукописи Милоша Црњанског.  

На платоу испред Шопинг центра „Рајићева”, драмски уметник Вицо Дардић казивао је стихове 

најпознатијих домаћих и страних песника. У музичком делу наступио је Урош Дојчиновић, гитариста.  

6. Новогодишњи попуст за учлањење у мрежу БГБ од 50% на индивидуалну чланарину. 
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7. Пролећни попуст за учлањење у мрежу БГБ од 50% на индивидуалну чланарину. 

8. НОЋ КЊИГЕ 

Тога дана сви који су се учланили у Библиотеку града Београда, Кнез Михаилова 56, остварили су 

попуст од 50% на индивидуалну чланарину.  

9. Библиотека града Београда наступила је на 63. међународном сајму књига на штанду у 

хали 4 Београдског сајма.  

  
 

Радионица „Стварамо заједно” у сарадњи са Центром за смештај и дневни боравак деце и омладине 

ометене у развоју (две радионице на штанду БГБ). У оквиру радионица представљена продајна 

изложба радова корисника.  

4.5.2.7 Доделе награда и прославе 

1. Одељење је у потпуности 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”, „Глигорије Возаровић”, и „Читалац године”, оглашавање у медијима... У 

програму су учествовали директорка Библиотеке града Београда Јасмина Нинков, Ивона Јевтић, 

градски секретар за културу. У музичком делу програма учествовао је гудачки квартет „Black and 

white”, у улози водитеља били су глумци Нада Шаргин и Дејан Луткић. Награду „Марија Илић 

Агапова” добила је Татјана Брзуловић Станисављевић. Натраду „Глигорије Возаровић” за најбољег 

издавача добила је Издавачка кућа „Православна реч” из Новог Сада. Посебну награду за најчитанију 

књигу страног аутора добила је Издавачка кућа Геопоетика за роман „Жена црвене косе” Орхана 

Памука. Читалац године у категорији деце био је Александар Пејчиновић, а у категорији одраслих 

Владимир Томић.  

2. Додела награда ауторима најбољих радова у пројекту „Читам, па шта” и подела диплома свим 

учесницима пројекта. Догађај је пратила изложба одабраних дечијих радова. Гост је биo Бранко 

Стевановић , дечји писац. 

3. БГБ и Удружење грађана „Снага пријатељства - Amity” организовали су путописно дружење 

старијих „Ризница сећања”. Овом приликом је организована и додела „Драганове награде 2018” за 

најбоље путописе старијих. Учествовали: Миљурко Вукадиновић, Видак Масловарић и Бранкица 

Јанковић.  

4. Дани Милована Видаковића 2018 (Под липама манастира Тресије): представљање издавачке 

делатности Библиотеке града Београда и издања општина Младеновац и Сопот. Учествовали: 

председник ГО Сопот Живорад Милосављевић, Биљана Ђуровић, глумица и вокални солиста Maрија 

Вучковић с пратњом.  

Центар за културу Сопот представио Ликовну колонију „Тресије – Неменикуће 2018”. 

5. Дани Милована Видаковића 2018 (Порта неменикућке цркве): Додела књижевне награде „Мома 

Димић”.  Учествовали: Матија Бећковић, књижевник и Вјера Мујовић, глумица. Музика : Дивна 

Љубојевић и Мелоди, КУД  „Космај” Сопот. Изложба радова Ликовне колоније „Тресије - Неменикуће 

2018”. 
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6. Свечана додела награда дечије критике „Доситејево перо” за 2018. годину. 

4.5.2.8 Концерти и позоришне представе 

1. Позоришна представа по мотивима Вирџиније Вулф и песника Вилфреда Овена „Три Гвинеје”. 

Режија: Бојан Милосављевић; превод: Драгана Старчевић; играле: Вања Халупа, Елена Настић, Луна 

Шкопеља и Софија Стојановић. 

2. „Од Русије с љубављу”, концерт ансамбла „Љубо - Мило” из Москве. 

      3. Институт Конфуције и БГБ организовали су концерт класичне кинеске музике. Учествовали ученици 

Института Конфуције и пијанисткиња Џанг Јуенинг. 

4.5.2.9 Односи с јавношћу и маркетиншка делатност 

 Уређивање и писање текстова за сајт БГБ, Фејсбук и Твитер (Фејсбук страница Библиотеке 

града Београда наставља да бележи константни пораст броја посетилаца – преко 14.800 

свиђања) 

 Организовање и реализација прославе Дана Библиотеке града Београда. 

 Позивање издавачких кућа да доставе адекватна издања за  излоге.  

 Одржавање састанака и координисање рада учесника у изради будућег сајта. 

 Свакодневни послови везани за односе са јавношћу – најава програма у медијима, 

гостовања на телевизији и радију (Радио Београд –1, 2. и 3. програм, Радио Студио Б, ТВ 

Студио Б, РТС, Н1). Најаве ради Сара Ивковић Марковић. 

 Дизајн и припрема за штампу каталога, плаката и позивница за изложбе у Галерији 

Атријум (Амалија Витезовић). 

 Селекција књига које су предложене за представљање у Библиотеци.  

 Одељење за културне програме учестовало је у анкетирању које је спроводио Завод за 

проучавање културног развитка Србије, а тема пројекта је била Родна равноправност у 

установама културе у Београду.  

 Учествовање у изради SWOT анализе за мрежу Библиотеке града Београда.  

 Координација уредничког тима пројекта Шта да читам: пријем текстова колегиница и 

колега из библиотека у целој Србији који су део овог заједничког пројекта, одабир 

текстова, лекторисање истих и слање администратору сајта. Уредница портала - Исидора 

Ињац; писање препорука за портал „Шта да читам” (Исидора Ињац и Јана Никачевић). 

 Састанци са помоћником директора Марјаном Маринковићем у вези са припремним 

активностима за организацију предстојеће конференције МетЛиб 2018. 

 Ажурирање листе корисника који желе да примају обавештења о активностима БГБ. 

Редовно обавештавање корисника о програмима и акцијама.  

 Договори у вези са циклусом трибина Психоаналитичког друштва Србије. 
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 Припрема циклуса предавања о немачком експресионизму и филозофији.  

 Исидора Ињац је била ангажована у својству председника Централне комисије за попис 

имовине. 

 Припрема за штампу три зборника из едиције Врхови (Амалија Витезовић). 

 У суботу 27.1.2018. организована је панел дискусија Српске напредне странке у којој су 

разговарали студенти београдског универзитета и професори. Програм је био 

комерцијалног карактера (30.000 динара). 

 Ученици трећег разреда гимназије „Свети Сава” посетили су Библиотеку града Београда. 

Са радом Библиотеке их  је упознала Исидора Ињац. 

 Дизајн плаката за учешће БГБ на Сајму за треће доба (хала 3 Београдског сајма), као и 

медијско најављивање овог догађаја. 

 Припрема за штампу књиге „Дечија одељења Библиотеке града Београда” ауторке 

Бранке Драгосавац (Амалија Витезовић). 

 Потписивање уговора о колективном учлањењу професора и ученика гимназије „Свети 

Сава”. 

 Комерцијални програм фиrме Milos Communication - 400 евра.  

 Договор са директорком Дневног боравка деце са посебним потребама Шиљаковац, 

ради набавке поклон материјала за предстојећу међународну конференцију МеТЛиб 

2018. 

 Састанци у вези предстојећег међународног фестивала поезије: „Тргни се! Поезија”. 

 Припрема и слање документације за номиновање књиге за награду The Dublin Award: 

номинован је роман „Тумач фотографија” аутора Зорана Живковића. 

 Писање предлога пројекта за Културни центар Србије у Паризу: састанци са Дејаном 

Загорцем из Завода за проучавање културног развитка Србије и са Предрагом Пецом 

Поповићем.  

 Уговарање циклуса предавања са филозофским темама који ће бити одржани у току 

целог лета.  

 Припрема за учешће у овогодишњој манифестацији „Дани Београда 2018”: БГБ 

предложила три програма.  

 Припрема за реализацију пројекта „Сви смо у библиотеци” за предстојећи Светски дан 

књиге.  

 У сарадњи са Техничком школом „Дрво Арт” отворена је нова изложба у излозима БГБ 

„Лепота за понети”, а претходна поставка је премештена у излоге на бочној страни 

зграде. 

 Припрема и реализација пројекта „Сви смо у библиотеци” за Светски дан књиге.  

 Припрема изложбе у сарадњи са Српским библиофилским друштвом „Бескрајан, плави 
круг. У њему, звезда.” –  поводом 125 година од рођења Милоша Црњанског. 

 Уговарање и припрема дизајнерског решења за торбе за предстојећу конференцију 
МЕТЛИБ 2018. 
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 Сарадња са Музејом примењених уметности ради позајмљивања и транспорта 6 витрина 

које су биле потребне за изложбу у Позајмном одељењу о Милошу Црњанском, у оквиру 

Светског дана књиге.  

 Састанци са представницима Туристичке организације Београда на којима су се 

дефинисали начини будуће сарадње.  

 Објављивање конкурса за награду „Мома Димић” и прикупљање пристиглих радова - 

књига. Организовање састанака жирија за награду. 

 Координација уредничког тима пројекта Шта да читам:  пријем текстова колега из 

библиотека у целој Србији који су део овог заједничког пројекта, одабир текстова, 

лекторисање истих и слање администратору сајта. Уредница портала - Исидора Ињац.  

 Организација и реализација  конференције МетЛиб 2018. 

 Организација и реализација међународног  фестивала поезије и књиге „Тргни се 
Поезија”у сарадњи са Трећим Тргом. 

 Организовање штампања похвалница за такмичење „Читам, па шта”. 

 Припрема похвалница за Читалачку значку - Нови Београд.  

 Стручно вођење кроз Библиотеку града Београда групе студената са Емporia State 

University. 

 Састанци са представницима Удружења за развој и унапређење културе јавног говора 

„Изражајност” - Миланом Босиљчићем и Слободаном Роксандићем и дефинисање 

сарадње у вези са реализацијом Летње школе за средњошколце која ће се одржавати у 

току јуна, јула и августа у просторијама Библиотеке града Београда.  

 Организовање састанака жирија за награду „Мома Димић”.   

 Одељење за културне програме је учествовало у писању предлога назива улица у 

Београду (пројекат „Ажурирање адресног регистра”).  

 Исидора Ињац је учествовала у раду Комисије за одабир библиотечке грађе за потребе 

мреже одељења БГБ, у припреми поступка јавне набавке библиотечке грађе у 2018. 

години.  

 Активности у вези са програмом „Дани Милована Видаковића 2018”: дизајнирање 

повеље за награђеног писца, набавка мапе, контактирање са добитником награде, 

контактирање са учесницима програма: глумцима и музичарима, организација 

транспорта до Сопота и назад и медијско представљање целе манифестације.  

 Састанци с представницима Народне библиотеке Србије у оквиру сарадње са 

Међународним фестивалом документарног филма Белдокс. Лансирање пројекта AVA Doc 

Београд.   

 Организација и реализација Конгреса слависта: оглашавање и извештавање медија о 

дешавањима на Конгресу, израда прес материјала и постера,  техничка подршка и 

одржавање састанака са представницима Филолошког факултета: др Бошком Сувајџићем 

и др Вељком Брборићем,воћење програма и дежурање све време трајања Конгреса 

Слависта од 20.8. до 27.8.2018. 

 Израда графичког решења за захвалницу Дародавцима Библиотеке града Београда и 
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израда налепнице за видео надзор.  

 Библиотека града Београда је у сарадњи са Средњом школом „Дрво арт” организовала и 

поставила изложбу књига Издавачке куће „Прометеј” у аули Филолошког факултета 

поводом 16. Међународног конгреса слависта.    

 Посета ученика ОШ „Радомир Путник" Библиотеци града Београда (вођење кроз 
Библиотеку) 

 Колективно учлањење ученика средње школе „Прве приватне туристичко - угоститељске 
школе”.  

 Израда постера каталога и промотивних ЦД-ова за представљање изложбе „Српска 
књижевност и Велики рат”  у Културном центру у Паризу. 

 Организовање превода са словеначког и дорада постера за изложбу „Збирка књига 
копарске племићке породице Гризони у вашем телефону” и припрема за штампу 
каталога.  

 Прикупљање и организовање материјала (текстова и фотографија) за нови сајт БГБ, као и 
писање, лектура и коректура текстова. 

 Организација пријема делегације колега из Шангајске библиотеке. 

 Припрема програмских активности на предстојећем Сајму књига - састанак са 
представницима Центра за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју 
„Шиљаковац” и прецизирање заједничких активности на Сајму. 

 У недељу. 14. октобра, у БГБ је одржано снимање рекламног спота за компанију Самсунг 

у продукцији Tuna Fish студија из Београда. Координацију са екипом спроводило је 

Одељење за културне програме, а на самом снимању дежурала је Исидора Ињац.  

 Припрема плаката за празнични попуст Библиотеке града Београда. 

 Вођење кроз Библиотеку града Београда 10 одељења основне школе „Бранко Ћопић”. 

 Писање схеме организације послова у одељењу за културне програме.  

 Исидора Ињац и Јана Никачевић похађале обуку за пласирање програма БГБ-а у оквиру 

шире градске онлајн мреже. 

 Почетак припрема за Дан Библиотеке: аурирање адресара, дизајн промотивног 

материјала: торбе, кишобрани као и дизајн изгледа сале за свечану академију. 

Оглашавање награда у Политици и израда позивница, одабир музичког програма и 

водитеља.  

4.5.3 Кадар 

У Одељењу раде 4 стручна радника: начелник и 3 уредника програмских активности.  

Јана Никачевић је положила стручни испит за звање дипломираног библиотекара.  

Детаљан приказ стручног усавршавања запослених дат је у Одељку  3.10 Извештаја. 
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4.6 ОДЕЉЕЊЕ ПОСЕБНИХ ФОНДОВА 

Одељењу  посебних фондова припадају: 

 Дечји фонд  „Чика Јова Змај“ 

 Фонд периодике  

 Фонд старе и ретке књиге  и књига о Београду – Завичајно одељење 

4.6.1    ДЕЧЈИ ФОНД 

Дечји фонд  „Чика Јова Змај“ отворен 11.12.2018. 

4.6.1.1 Најзначајнији резултати у 2018. години 

Током 2018. године, Библиотека је остварила следеће најзначајније резултате: 

 Почетак рада 11. децембра у реновираном простору у Змај Јовиној 1; 

 Учешће на Међународној конференцији МетЛиб 2018, одржаној у Библиотеци града 

Београда, са излагањем „Downloading knowledge, uploading fun: innovative workshops for 

children and youth”; 

 Учешће на 61. Саветовању о књижевности за децу Змајевих дечјих игара; 

 Учешће на Првом међународном симпозијуму дечјих библиотека, Невшехир, Турска, са 

излагањем и радом „Make some space for makerspace: transforming children’s library into 

creative classroom“, Хаџи Бекташ Вели универзитет у Невшехиру. 

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

4.6.1.2.1 Чланови  

У децембру 2018. у Библиотеку је уписано укупно 299 чланова. 

 
Планирано Остварено % остварења 

плана 

Број уписаних чланова             (3.500)                   299       - 

                                                              Табела 1: Број уписаних чланова у 2018. год. 

Посматрано према полу, у Библиотеку су уписане 162 девојчице и 137 дечака, што показује да је већи 

број чланова женског пола. 

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

Број уписаних 
чланова / / / / / / / / / / / 299 

Табела 2: Број уписаних чланова у 2018 год., по месецима 
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Посматрано према занимању/узрасту, највише је уписано деце предшколског узраста 177, а за њима 

следе ученици основне школе 95. Најмање је уписаних запослених 2.  

Занимање/узраст Број чланова 

Деца предшколског узраста                    177 

Ученици основне школе                       96 

Ученици средње школе                         4 

Студенти                         0 

Запослени                         2 

Незапослени (према евиденцији НСЗ)                         0 

Пензионери  
Пензионери са плаћеном чланарином  

        0 
65+   

Остали                       20 

Укупно                    299 

                                    Табела 3: Број уписаних чланова у 2018 год., према занимању/узрасту 

Од укупног броја чланова, њих 178 (59,53%) у Библиотеку су се уписали први пут, док је 121 (40,47%) 

чланова обновило чланство. 

4.6.1.2.2 Корисници и коришћење услуга 

Услуге Библиотеке у 2018. години користило је укупно 134 корисника, од чега фонд 78, читаоницу 31, 

интернет читаоницу 10, а референсне услуге 15 корисника. Фонд су највише користили ученици 

основних школа. Читаоницу су највише користили млади, тј. средњошколци и други млади, интернет 

и референсне услуге услуге деца. 

На коришћење је издато укупно 384 јединица библиотечке грађе, што чини 1,28 јединица по 

уписаном члану.   

4.6.1.2.3 Програми 

У Библиотеци је током 2018. године одржано укупно 5 културно-образовних програма, које је 

посетило укупно 220 особа.  

Културно-образовни програми Број 
програма 

Број 
посетилаца 

Програми за одрасле 0 0 

Програми за децу и младе 5 220 

Укупан број програма/посетилаца 5 220 

                                                        Табела 4: Број одржаних програма у 2018. год. 

Посебно бисмо истакли радионице израде кратких дигиталних филмова у којима учесници, уз помоћ 

библиотекара, израђују филмове који се базирају на књижевним садржајима. Новонастали филмови 

могу се користити даље у настави, а библиотекари их могу користити у радионичарском раду као 

продукт око којег ће организовати друге активности. Израда дигиталних филмова представља веома 

погодан полигон за развој дигиталне, медијске и информационе писмености деце и младих, учење 

кроз забаву и широку примену креативних идеја. Радионице се реализују у договору са учитељима и  

наставницима. 
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Истичемо програм за свечано отварање „Чика Јове Змаја“ 11. децембра 2018. године којем су 

присуствовале  бројне колеге, сарадници и новинари РТС, Студиа Б и Политике; као и деца из ОШ 

„Дринка Павловић”, малишани из ПУ „Мрвица”. Програм су увеличала деца из Школе глуме „Мали 

Принц” из Раковице и  ученици МШ „Др Војислав Вучковић”. 

Посебне активности и пројекти  

Представљање програма Библиотеке града Београда на пољу рада са децом и младима  на петој 

„Тржница идеја” одржаној у организацији Музеја града Београда, 30. марта 2018. у Етнографском 

музеју. Представљене су радионице приповедања прича „Зарони у причу” које се заснивају на 

сторителинг техници у којој се користе различити визуелни и звучни реквизити како би се пред 

публиком оживели ликови и призори из прича. За организоване групе деце, на лицу места, 

реализоване су радионице, а такође је приказано како се деца могу играти са књижевним јунацима. 

На овој манифестацији, поред БГБ, 28 различитих установа културе и организација које се баве 

едукацијом деце и младих представиле су своје програме.  

4.6.1.3 Фонд 

Активни фонд Библиотеке садржи 43.954 јединица библиотечке грађе.  

Фонд Библиотеке је обогаћен са 929 јединица библиотечке грађе, од чега је највише набављено 

публикација из стране књижевности за децу, а затим из домаће књижевности за децу, и популарне 

науке. Фонд је обогаћен и са 327 сликовница. 

4.6.1.4 Кадар 

У Дечјем фонду раде 3 стручна радника: 2 виша библиотекара и 1 библиотекар. Детаљан приказ 

запослених дат је у Одељку 3.10. Извештаја.  

4.6.1.5 Простор и опрема 

Одељење „Чика Јова Змај“  вратило се у свој ранији простор, у Змај Јовиној 1 на међуспрату. Простор 

је адаптиран: окречен, санирани су зидови, поправљени тоалети; набављени су нови комади 

намештаја: пулт, 6 компјутерских столова, 4 канцеларисјке столице, 4 клуб-фотеље и др. 

4.6.1.6 Сарадња 

Дечје одељење има успешну сарадњу са музичким школама „Војислав Вучковић”, „Стеван 

Мокрањац” и „Јосип Славенски”, са основним школама: „Дринка Павловић”, „Краљ Петар Први”, 

„Скадарлија”, „Никола Тесла”, „Свети Сава”, „20. октобар”, вртић „Мрвица”, Школа глуме „Мали 

Принц”, са издавачком кућом „Креативни центар”, као и другим установама културе у Србији и 

Београду: Народни  музеј  у Бечеју, Музеја града Београда,  Етнографски музеј и др. 
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4.6.1.7 Друштвена одговорност 

Иако је Дечје одељење отворено само месец дана, организовали смо радионицу знаковног језика. 

Јулијана Лекић, судски тумач за глува и наглува лица, ученике ОШ „Скадарлија“ увела је у свет 

знаковног језика, научила их знаковној азбуци и бројним речима, како би лакше комуницирали са 

другарима који имају проблема са слухом.                                        

4.6.2     ФОНД ПЕРИОДИКЕ 

4.6.2.1 Најзначајнији резултати у 2018. години 

Током 2018. године, Библиотека је остварила следеће најзначајније резултате: 

 Реализован пројекат Физичка заштита, конзервација и рестаурација старе и ретке 

библиотечке грађе Фонда периодике Библиотеке града Београда (XIX век) подржан од 

Министарства културе и информисања Републике Србије; 

 Реновирање улаза, постављање заштитне роло решетке, замена врата и излога у Фонду 

периодике; 

 Скенирано 15.944 страница (односно 7.972 скенова) периодике;  

 Библиотеку је посетило  16.980 посетилаца;  

 Издато  42.034 примерака дневних новина.  

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

4.6.2.2.1 Чланови  

У току 2018. у Библиотеку је уписано укупно 126 чланова, што чини 84% остварења плана.   

 
Планирано Остварено % остварења 

плана 

Број уписаних чланова 150 126 84% 

                                                            Табела 1: Број уписаних чланова у 2018. год. 

Највише чланова у Библиотеку је уписано у мају 18, у августу и септембру по 15 чланова, а најмање  у 

октобру 2.   

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

Број уписаних 
чланова 12 9 13 11 18 10 11 15 15 2 6 4 

                                                        Табела 2: Број уписаних чланова у 2018 год., по месецима 

Посматрано према полу, у Библиотеку је уписано укупно 52 жене и 74 мушкараца, што показује да је 

већи број чланова мушког пола. 

Посматрано према занимању/узрасту, највише је уписано: студената 76, а за њима следе запослени 

43. Најмање је уписаних незапослених 3 .  
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Занимање/узраст Број чланова 

Деца предшколског узраста                         0 

Ученици основне школе                         0 

Ученици средње школе                         0 

Студенти                       76 

Запослени                       43 

Незапослени (према евиденцији НСЗ)                         3 

Пензионери  
Пензионери са плаћеном чланарином         3 

        4 
65+          1 

Остали                       0 

Укупно                   126 

                                          Табела 3: Број уписаних чланова у 2018 год., према занимању/узрасту 

Од укупног броја чланова, њих 65 (51,58%) у Библиотеку је уписано први пут, док је 61 (48,42%) члан  

обновио чланство. 

4.6.2.2.2 Корисници и коришћење услуга 

Услуге Библиотеке у 2018. години користило је укупно 15.674 корисника, од чега фонд 6.736, 

читаоницу 5.720, интернет читаоницу 58, комерцијалне услуге 48, а референсне услуге 3.112 

корисника. Фонд су највише користили пензинери 65+  1.904, пензионери  1.451 и студенти 1.486. 

Корисници читаонице млади 4.232 и одрасли 1.488, интернет услуге одрасли 57, а референсне услуге 

млади  1.618 и одрасли 1.246.   

На коришћење је издато укупно 45.359 јединица библиотечке грађе, односно 3.537 јединица 

укоричене библиотечке грађе, што чини 28,07 јединица по уписаном члану. 

 С обзиром да се у Библиотеци налази укупно 22.959 јединица библиотечке грађе, остварен је обрт 

фонда од 1,98.  

 
Планирано Остварено % остварења 

плана 

Број издатих јединица библ. грађе 50.000 45.359 90.72% 

                                         Табела 4: Број издатих јединица библиотечке грађе у 2018. год. 

4.6.2.2.3 Програми 

У Библиотеци је током 2018. године одржано укупно 4 културно-образовних програма, чиме је план 

премашен за 100%.  Програме је посетило укупно 3.311 особа.  

Културно-образовни програми Број 
програма 

Број 
посетилаца 

Програми за одрасле 4 3.311 

Програми за децу и младе 0 0 

Укупан број програма/посетилаца 4 3.311 

                                                                 Табела 5: Број одржаних програма у 2018. год. 
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Посебне активности и пројекти  

Реализован пројекат Физичка заштита, конзервација и рестаурација старе и ретке библиотечке 

грађе Фонда периодике Библиотеке града Београда (XIX век) подржан и финансиран од 

Министарства културе и информисања Републике Србије.  

Пројекат је обухватио рестаурирање, конзервацију и стерилизацију 1.801 стране 5 јединица старе и 

ретке периодике из XIX века  (Летопис Матице српске, (број 1 из 1824. год.), Школски лист (1861. 

год.) и три годишта Данице (1860, 1863, 1865. год.).  

Пројектом је реализована и набавка опреме за трајно чување, излагање и обезбеђивање законом 

прописаних услова за смештај и чување, односно постизање оптималних услова излагања. У складу 

са Правилником о мерама техничке заштите старе и ретке библиотечке грађе (Сл. Гласник РС бр. 

22/13) набављене су изложбене витрине са ЛЕД осветљењем, кутије за чување грађе, бескиселинске 

кутије и архивске фасцикле за трајно чување као и уређаји за праћење, мерење и детекцију светлости 

(луксметар), влаге и темпратуре (термо-хигрометар). 

4.6.2.3 Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ 

Основни показатељи 2016. 2017. 2018. 

Број уписаних чланова                    122                    135                    126 

Број корисника               17.132               10.135               15.389 

Број издатих јединица библ. грађе               51.786               43.647                45.359 

Обрт фонда                    1,94                    1,98 

Број одржаних програма                       3                        9                         4 

Број посетилаца програма                 1.800                 4.102                  3.311 

                                       Табела 6: Основни показатељи успешности рада, хронолошки преглед 

Хронолошки приказ показује да је број чланова уписаних у 2018. години мањи од уписаних чланова у 

2017. години, а незнатно већи од уписаних чланова у 2016. години.  

 

 

У показатељима успешности рада бележимо и скенирање периодике. Током 2018. године, скенирано 

је 15.944 страница (односно 7.972 скенова) новина Недељне илустрације (1931-1937), укључујући и 

превентивно скенирање старе и ретке периодике пре давања овлашћеној националној лабораторији 

Народне библиотеке Србије на рестаурацију и конзервацију, које обухвата наслове часописа из XIX 

века (Школски лист (1861. год.) и Даница (1860, 1863, 1865. год.)  

4.6.2.4 Фонд 

Активни фонд садржи 22.959 јединица библиотечке грађе,  нема депозита.    

Фонд периодике обогаћен је са 6.669 јединица библиотечке грађе, од чега је највише набављено 

6.434 примерака новина и 235 примерака часописа домаће периодике, и то из књижевности и 

историје. 

Инвентарисано је 104 тома часописа и 363 тома новина. Креирано је 5 нових записа, а редакција је 

извршена на 7 записа. Унос инвентарских података у БИСИС базу обављен је за 300 јединица новина 

и 101 јединицу часописа. Ретроспективним уносом фонда периодике унети су инвентарски подаци за 

530 томова периодике (524 новина и 6 часописа). 
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Број посетилаца Дигиталне Библиотеке града Београда премашио је цифру од милион и шест стотина 

хиљада током 2018. године: 

У 2018. години остварено је 657.772 дигиталних посета (01.01 - 31.12.2018).  

Укупно од формирања Дигиталне БГБ: 1.638.656 дигиталних посета (17.8.2012 - 31.12.2018). 

4.6.2.5 Кадар 

У  Фонду периодике ради 4 стручна радника: 1 библиотекар-саветник, 1 библиотекар, 2 књижничара. 

Сребра Павић је положила сручни испит за књижничара.  

Детаљан приказ стручних активности запослених, дат је у Одељку 3.10 Извештаја. 

4.6.2.6 Простор и опрема 

Током 2018. године спроведено је реновирање и адаптација улаза у библиотеку, постављена је 

заштитна роло решетка, замењена су улазна врата и стаклени  излог у Фонду периодике. 

Плафон у Фонду периодике прокишњава на више места и то у обиму да угрожава фонд новина, који 

је најосетљивији део фонда због квалитета папира на коме се штампа, као и опрему за скенирање и 

дигитализацију.  

4.6.2.7 Сарадња 

Поред сарадње са издавачима и редакцијама часописа и новина, као са и сродним баштинским 

институцијама, током 2018. године у оквиру пројкета „БГ пракса 2018“ у два наврата обављена је 

стручна пракса волонтера практиканта на пословима оператера на скенеру током које је обављена и 

обука за коришћење софтвера за обраду скенираног материјала ради даљих корака дигитализације. 

Пројекат БГ ПРАКСА 2018 и ангажман волонтера-практиканта трајао је у периоду 15.6 -15.9. и 22.10 -

22.12.2018. године током кога је обављено скенирање 15.944 страница, односно 7.972 скена 

периодике.  

4.6.2.8 Друштвена одговорност 

Еколошке акције кроз издвајање, одлагање и предавање на рециклажу сувишног и ефемерног 

папирног материјала.                                       

4.6.3 ФОНД СТАРЕ И РЕТКЕ КЊИГЕ – ЗАВИЧАЈНО ОДЕЉЕЊЕ 

4.6.3.1 Најзначајнији резултати у 2018. години 

Током 2018. године,  Библиотека је остварила следеће најзначајније резултате: 

  1.638.656 дигиталних посета фонду Периодике и Завичајног одељења; 

 Учешће на међународним конференцијама. 
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4.6.3.2 Основни показатељи успешности рада – чланови, коришћење услуга, програми 

4.6.3.2.1 Чланови  

Грађа која се чува у Завичајном одељењу користи се или у просторијама читаонице или 

преузимањем са Дигиталне библиотеке. Само изузетно, ако корисник читаонице нема чланску карту 

БГБ, он се учлањује у Завичајно  одељење.   

У току 2018. у Библиотеку су уписана  2 члана.  Једaн  члан у Библиотеку је уписан у  априлу, a други у 

августу (1 жена и 1 мушкарац).  Оба члана у Библиотеку су се уписала први пут.  

4.6.3.2.2 Корисници и коришћење услуга 

Услуге Библиотеке у 2018. години користило је укупно 1.345 корисника, од чега фонд - 631, читаоницу 

- 87, а референсне услуге - 627 корисника. Фонд су највише користили: запослени - 359 корисника и 

студенти - 70;  читаоницу је користило 74 одраслих, а референсне услуге - 552 одраслих.  

На коришћење је издато укупно 2.499 јединица библиотечке грађе. Табела испод показује да је 

издато 28,6% мање јединица од планираног, тако да можемо констатовати да план није премашен. С 

обзиром да се у Библиотеци налази укупно 41.242 јединица библиотечке грађе, остварен је обрт 

фонда од 0,06.   

   
Планирано Остварено % остварења 

плана 

Број издатих јединица библ. грађе 3.500 2.499 71,4% 

                                               Табела 1: Број издатих јединица библиотечке грађе у 2018. год. 

4.6.3.2.3 Програми 

У Библиотеци је током 2018. године одржано укупно 16 културно-образовних програма, чиме је план 

премашен за 200%. Програме је посетило укупно 12.256 особа. 

Културно-образовни програми Број 
програма 

Број 
посетилаца 

Програми за одрасле 16 12.256 

Програми за децу и младе 0 0 

Укупан број програма/посетилаца 16 12.256 

                                                        Табела 2: Број одржаних програма у 2018. год. 

Изложбама смо обележили најзначајнија имена српске културе: Лукијана Мушицког, Стерије, 

Доситеја и других. 

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;  а  

сваког 4. августа представљамо „Београдско четворојеванђеље”.  
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4.6.3.2.4 LoCloud 

Дигитализовано је 1.470 фотографија  са културно-образовних програма БГБ уз метаподатке истих, на 

LoCloud сервису – https://bgb.locloudhosting.net. Истражени су и описани метаподаци 

(идентификовање  особа, назива програма, података о  времену  и  месту  настанка,  ауторима...). 

Фотографије су скениране у резолуцији 96 и 300, припремљени су подаци за унос у LoCloud. 

4.6.3.2.5 Дигитализација 

Библиотечка грађа БГБ одређена за дигитализацију обрађује се у Photoshop-у и InDesign-у, 

направљена три PDF фајла: за штампу, за веб страницу (обичан и OCR). 

Монографске публикације су распоређене у посебне колекције: Стари Београд; Београд у 

сећањима; Београдски јубилеји; Београд на Балкану и Београд кроз библиографије.  

Дигитализоване монографске публикације: 

 Поглед са Калемегдана Владимира Велмар Јанковића из 1938. године; 200стр.; 

 Мезимац  Доситеја Обрадовића, штампана пре тачно два века, 1818. године; 242 стр.; 

 каталог Списак слика прве аматерске [фотографске] изложбе из 1901. године; 24 стр.; 

 каталог Драгоцености Библиотеке града Београда из 2018; 

 Сећање на Болије, Војина Ђорђевића и Милана Стојановића, из 1930. године; 279 стр. 

       

Серијске  публикације: 

 Новине Београдског читалишта, серија 1991-1998; 

 лист „Змај”, два годишта. 

 Скениран материјал: 

 Недељне илустрације, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937: 6.164 скенова тј. 12.228 стр.; 

 Школски лист, 1861: 435 скенова тј. 870 стр.; 

 Даница, 1860, 1863, 1865: 1.299 скенова, тј. 2.598 стр.; 

 Сцена, 1977: 3 скена тј. 6 стр.;  

 Савременик, 1958: 5 скенова тј. 10 стр.;    

 Борба, 1952: 2 скена тј. 4 стр.;   

 Политика, 2001: 1 скен тј. 2 стр.   

Укупно:  7.972 скенова, односно 15.744 страна. 

4.6.3.3 Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ 

Основни показатељи 2016. 2017. 2018. 

Број уписаних чланова                         1                         4                         2 

Број корисника                 1.844                 4.913                  1.345 

Број издатих јединица библ. грађе                 4.060                 2.982                  2.449 

Обрт фонда                     0,1                   0,07  

https://bgb.locloudhosting.net/
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Број одржаних програма                       11                      16                       16 

Број посетилаца програма                 7.687                 4.862                12.256 

                                              Табела 3: Основни показатељи успешности рада, хронолошки преглед 

Хронолошки приказ показује да је број корисника у 2018. години драматично мањи од корисника у 

2017. години, за 3.568 корисника, тј. 2,65 пута мањи. Мањи је број корисника и од броја корисника у 

2016. години, за 499. корисника, што је више од једне трећине. 

 

Као што смо рекли, 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: 657.772 дигиталних посета (1.638.656 дигиталних посета од формирања, 17.8.2012 -

31.12.2018.). 

 

4.6.3.4 Фонд 

Активни фонд Библиотеке садржи  41.242 јединица библиотечке грађе, депозита  (неактивног фонда) 

нема. 

Фонд Библиотеке је обогаћен са 374 јединица библиотечке грађе, од чега је највише набављено 

публикација из историје и историје Београда. 

4.6.3.5 Кадар 

У Завичајном одељењу ради 6  стручних радника: 1 библиотекар-саветник, 1 виши библиотекар,  3 

библиотекара и 1 самостални књижничар. Детаљан приказ стручних активности запослених, дат је у 

Одељку 3.10 Извештаја. 

 

4.6.3.6 Сарадња 

Завичајно одељење  гради,  сада већ  традиционалну, активну сарадњу  са сродним институцијама 

културе Београда и Србије: НБС; Народним музејом Србије; Народним позориштем; Архивом Србије; 

Војним музејом; Београдском тврђавом; Туристичком организацијом Београда; Музејом науке и 

технике; Педагошким музејом; Музејом града Београда; УБ „Светозар Марковић”; Историјским 

музејом Србије; Институтом за савремену историју и са другим колегама из српских и београдских 

музеја и установа културе, посебно са Матицом српском и Градском библиотеком у Новом Саду,  

Секретаријатом за културу Скупштине Града Београда (Комисија за пријем поклона и Комисија за 

именовање улица и тргова), Трећом београдском гимназијом и др.  
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4.7  АМЕРИЧКИ КУТАК 

Амерички кутак је био затворен у септембру, октобру и новембру због реновирања. 

4.7.1 Организациона структура 

Амерички кутак је једно од  дислоцираних  одељења  Централне библиотеке Библиотеке града 

Београда.  

4.7.2 Најзначајнији резултати у 2018. години 

Током 2018. године, Библиотека је остварила следеће најзначајније резултате: 

 У Библиотеку је уписано 16.141 чланова, чиме је остварено 94,95%  плана; 

 Реализовано је укупно 331 програма, од тога, 7 програма је организовано ван простора 

Библиотеке; 

 Програми и делатност Кутка су представљени на 15. Сајму образовања у марту месецу, а 

потом и на 16. Конференцији Удружења професора енглеског језика ЕЛТА на Учитељском 

факултету у Београду; 

 Успешно је реализован мејкерспејс пројекат Друга српска мисија на Марс, замишљен као 

наставак Прве српске мисије на Марс одржане у  Дечјем одељењу Библиотеке града Београда 

у оквиру пројекта „Технотека“; 

 Учесници међународне конференције MetLib 2018, посетили су Амерички кутак, где су им 

запослени у овом огранку представили актуелне програме и доступне услуге. 

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

4.7.3.1 Чланови  

У току 2018. године, у Библиотеку је уписано укупно 899 чланова. Како је чланство у Америчком кутку 

специфичног карактера (бесплатно и трајно), корпус уписаних чланова у овом тренутку броји укупно 

16.141 корисника наших услуга.  

 
Планирано Остварено % остварења 

плана 

Број уписаних чланова 17.000 16.141 94,95% 

Табела 1: Број уписаних чланова у 2018. год. 

Највише чланова у Библиотеку је уписано у марту и децембру. Уписа није било у септембру, октобру 

и новембру када је Амерички кутак био затворен због реновирања. 

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

Број уписаних 
чланова 76 126 148 108 101 95 75 32 0 0 0 138 

Табела 2: Број уписаних чланова у 2018 год., по месецима 
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Посматрано према полу, у Библиотеку је уписано укупно 10.651 жена и 5.490 мушкарацa, што  

показује да је већи број чланова женског пола. 

Посматрано према занимању/узрасту, највише је уписано ученика средњих школа  – 217, а за њима 

следе ученици основних школа – 207. Најмање је уписаних пензионера и осталих – по 19 у обе 

категорије.  

Занимање/узраст Број чланова 

Деца предшколског узраста 229 

Ученици основне школе 1.571 

Ученици средње школе 2.549 

Студенти 4.961 

Запослени 4.778 

Незапослени (према евиденцији НСЗ) 78 

Пензионери  
Пензионери са плаћеном чланарином 1.150 

1.333 
65+  183 

Остали 642 

Укупно 16.141 

Табела 3: Број уписаних чланова у 2018 год., према занимању/узрасту 

Од укупног броја чланова, њих 9.607 (59,52%) у Библиотеку су се уписали први пут, док 6.534 (40,48%) 

новоуписаних корисника већ поседује чланску карту неког другог огранка у мрежи Библиотеке града 

Београда.  

4.7.3.2 Корисници и коришћење услуга 

Услуге Библиотеке у 2018. години користило је укупно 10.266 корисника, од чега фонд 4.507, 

читаоницу 2.465, интернет читаоницу 1.648, а референсне услуге 1.646 корисника. Фонд су највише 

користили запослени, студенти и ученици средњих школа, читаоницу ученици средњих школа, 

студенти и одрасли, интернет услуге одрасли, ученици средњих школа и  студенти, а референсне 

услуге ученици средњих школа, студенти и одрасли. 

На коришћење је издато укупно 8.485 јединица библиотечке грађе, што чини 0,53 јединица по 

уписаном члану11. Табела испод показује да је издато 43,43% мање јединица од планираног, тако да 

можемо констатовати да план није премашен. С обзиром да се у Библиотеци налази укупно 5.728 

јединица библиотечке грађе, остварен је обрт фонда од 1.48. Укупно је издато 8.451 јединица 

књижне и 34 јединица некњижне грађе. 

 

                                                             
11 Амерички кутак има укупно 16.141 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 

је свакако већи од 0,53. Прецизни показатељи нажалост не постоје, али се надамо да ће увођење БИСИС-а дати 

бољи увид у стварно стање. 
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Планирано Остварено % остварења 

плана 

Број издатих јединица библ. грађе 15.000 8.485 56,57% 

Табела 4: Број издатих јединица библиотечке грађе у 2018. год. 

4.7.3.3 Програми 

У Библиотеци је током 2018. године одржано укупно 331 културно-образовни програм што чини  

66,20% остварења плана. Програме је посетило укупно 10.562 особe, од чега је 5.936 особа посетило 

програме за одрасле, а 4.626 програме за децу и младе. Одржано је 192 програма за одрасле и 139 

програма за децу и младе. 

Културно-образовни програми Број 
програма 

Број 
посетилаца 

Програми за одрасле 192 5.936 

Програми за децу и младе 139 4.626 

Укупан број програма/посетилаца 331 10.562 

Табела 5: Број одржаних програма у 2018. год. 

Према врсти програма најбројнији су часови у оквиру курсева енглеског језика, док су најпосећенија 

била предавања, књижевни сусрети и филмске пројекције којих је у току 2018. године одржано 

укупно 28.   

Амерички кутак наставља да организује бесплатне часове конверзације за младе. Припремне часове 

за полагање ТОЕФЛ теста водила је Асја Карапанџа, професорка енглеског језика. Поред овог 

програма, организовани су почетни курсеви енглеског језика и курс нижег-средњег енглеског језика 

који је започет у новембру 2017. године. Ове курсеве је водила Марија Голубовић, професорка 

енглеског језика.  

У периоду од јануара до јуна организовани су часови енглеског за пословну комуникацију за две 

групе полазника које је водила Јелена Богавац, професорка енглеског језика. Полазници овог курса 

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.  

Посебне активности и пројекти  

Катарина Шапер и Џејмс Гадис, амерички студенти који су боравили у Београду у оквиру програма 

професионалне размене са циљем усавршавања српског језика, одржали су серију предавања 

поводом обележавања месеца афроамеричке историје у САД. Предавањима су присуствовали 

ученици Пете београдске гимназије и Филолошке гимназије. 

Др Стефан Пајовић је одржао предавање „Миграције и идентитет: упоредна имиграција Ираца, 

Мађара и Срба у САД“ где је говорио о сложеним питањима емиграције у Сједињене Америчке 

Државе током векова кроз судбину ирских, мађарских и српских миграната. 
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Предавање о Националним парковима САД одржао је Овен Хејден, ренџер националног парка. Гости 

су били ученици неколико разреда Основне школе „Мирослав Антић" који су сазнали више о овим 

заштићеним подручјима, њиховом очувању као неоспорених природних и културних ресурса. 

Пери Граунд, амерички  професионални приповедач, Индијанац из племена Онондага и члан 

Корњачиног клана, дан након Светског дана приповедања, гостовао је у Кутку и деци и одраслима 

причао приче проткане легендама и митовима старим стотинама година, веровањима, обичајима и 

историјом индијанских племена у Америци. Поред елемената традиционалног начина живота, кроз 

приче је проткано много хумора, као и дискусија.  

Светски дан књиге у Кутку обележен је представљањем књиге „Иван, један једини“, америчке 

списатељице Кетрин Еплгејт. Гости су били  представници издавачке куће Propolisbooks која је ову 

књигу објавила у Србији и ученици Основне школе „Скадарлија“. 

Амерички кутак организовао је предавање „Карактеристике председничког система у САД“ 

политиколога и аналитичара Горана Буџака, истраживача Института за политичке студије у Београду, 

који се више од две деценије бави научноистраживачким радом у области политичких наука, 

изучавајући упоредне политичке системе, политичке институције и политичке организације. 

Успешно је окончан други циклус радионица LEGO програмирања „Друга српска мисија на Марс“. 

Радионице су реализоване као наставак Прве српске мисије одржане у оквиру пројекта Технотека 

Библиотеке града Београда у Дечјем одељењу. Намењене су деци старијег основношколског узраста, 

а обука је организована у периоду од јануара до маја 2018. године. На завршној свечаности, 

полазници радионица демонстрирали су стечена знања, додељене су дипломе и јединствени беџеви 

направљени посебно за овај програм. Уз помоћ тима младих асистената, обуку програмирања LEGO 

Education Mindstorms EV3 робота водио је Ален Пиљак,  председник удружења ЕдуЛаб, организације 

која се бави едукацијом ученика и едукатора у коришћењу LEGO Education дидактичких средстава.  

У сарадњи са Амбасадом САД у Београду организована је шеста сезона такмичења о познавању 

географије Сједињених Америчких Држава. У дводневном квизу учествовали су ученици основних 

школа из Србије. 

Предавање о узбуњивачима одржали су г. Меклин, ваздухопловни маршал и г. Дивајн, светски 

стручњак из области права о узбуњивачима, правни директор оранизације Пројекат за одговорну 

власт из САД-а и водећи амерички стручњак за заштиту узбуњивача. Том приликом говорило се о 

професији узбуњивача, њиховим дужностима и обавезама, које понекада значајно могу утицати на 

њихов приватни живот. Публика се подсетила познатог случаја од 9. септембра, који је завршио на 

Врховном суду, а дискутовало се и  о изменама и новинама српског закона из ове области. 

Др Стефан Пајовић је одржао  предавање „Књижевност и хумор у „Саут Парку“.  У свом излагању 

покушао је да пружи одговоре на питања има ли књижевности у „Саут Парку“ и да ли је овај 

популарни амерички цртани филм за одрасле књижевност сама по себи. Своје одговоре илустровао 

је примерима књижевних дела поменутих у серији, попут романа Чарлса Дикенса, преко дневника 

Ане Франк, све до серијала романа о Харију Потеру.  

Професор Вамик Волкан, аутор књиге „Имигранти и избеглице“ (Клио, 2018) одржао предавање о 

менталном здрављу избеглица за 30 стручњака из области менталног здравља. Модераторке 

разговора су биле др Маша Вукчевић Марковић, директорка ПИН (Мрежа психосоцијалних 
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иновација) и др Тамара Џамоња Игњатовић, професорка на Факултету политичких наука у Београду. 

Програм је раализован уз подршку Амбасаде САД и Издавачке куће Клио. 

У сарадњи са Одељењем уметности, Одељењем за маркетинг и Амбасадом САД у читаоници 

Одељења уметности Библиотеке града Београда организовано је дводневно саветовање о 

вршњачком насиљу. Саветовању је присуствовало 50 учитеља, а саветовање су водиле Џен Урбански 

и Џин Риз са Универзитета Клемсон.  

Током 63. међународног београдског сајма књига, на заједничком штанду Библиотекарског друштва 

Србије и Амбасаде САД, Сандра Николић одржала је презентацију о раду и активностима Америчких 

кутака у Србији, са посебним фокусом на рад београдског кутка.  

Доцент др Бојана Глигоријевић (Temple University) и професор Еркан Тузел (Worcester Physical 

Institute), одржали су предавање „Кривудави путеви науке: како успети као академик“. Гости из 

Америке су присутној публици представили своја путовања кроз бројна поља науке, патентирања 

изума и изазове професуре. 

Професор Еркан Тузел причао је о примени науке у кухињи, тј. како физика, хемија и биологија 

оживљавају у кухињи. Кроз веома занимљиво излагање професор Тузел је објаснио научну основу 

појединих трикова због  којих храна има бољи укус. 

Три нова програма (American Road Show, Entrepreneurship 101 и Share America Conversation Club) 

почела су да се одвијају једном недељно. Модератори су професори енглеског језика, изворни 

говорници, предузетници и алумнисти. Специфични наставни програми и филмске пројекције 

одвијају се на енглеском језику и сваки прати дискусија након главног дела програма. Циљ ових 

програма је истраживање и разумевање грађанских и женских права, музике, слободе штампе, 

демократије, образовања, предузетништва, специфичних америчких празника и других елемената 

њихове културе. Акценат се такође ставља на унапређење конверзације на енглеском језику и 

проширивање знањa из најразличитијих области. 

4.7.4 Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ 

Основни показатељи 2016. 2017. 2018. 

Број уписаних чланова 14.023 15.242 16.141 

Број корисника 20.411 18.467 10.266 

Број издатих јединица библ. грађе 21.816 21.183 8.485 

Обрт фонда 3 3.81 1.48 

Број одржаних програма 546 503 331 

Број посетилаца програма 16.912 16.066 10.562 

Табела 6: Основни показатељи успешности рада, хронолошки преглед 

Хронолошки приказ показује да је број чланова уписаних у 2018. години већи од уписаних чланова у 

2017. и 2016. години. Број организованих програма и просечна посећеност програма су мањи у 

односу на претходне две године. Амерички кутак је због реновирања био затворен за кориснике од 

27. августа до 4. децембра 2018. С обзиром на неизвесност почетка радова и динамику радова која је 

неколико пута претрпела промене, програмска шема је и током јула и августа сведена на минимум, 

што се одразило и на остале показатеље успешности рада.  
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Библиотека је затворена за кориснике 27. августа како би се извршило паковање фонда и заштита 

мобилијара и уређаја. Радови на реновирању Америчког кутка и Трибинске сале, првобитно 

планирани за крај јула, каснили су месец дана и почели су 3. септембра. За програме је у октобру и 

новембру  коришћена реновирана Трибинска сала. 

4. децембра Кутак је поново отворен за кориснике са новом програмском шемом која се примењује у 

сваком Америчком кутку у Србији, од септембра 2018. године, а која се односи  на нове програме и 

модераторе одабране од стране Амбасаде САД.  

4.7.5 Фонд 

Активни фонд Библиотеке садржи 5.728 јединица библиотечке грађе, док се у депозиту (неактивни 

фонд) не налазе библиотечке јединице које припадају Америчком кутку. 

Фонд Библиотеке је обогаћен са 248 јединица библиотечке грађе, од чега је највише набављено 

публикација из стране књижевности за одрасле и младе, а затим из менаџмента, маркетинга и 

психологије. 

4.7.6 Кадар 

У Америчком кутку током 2018. године били су запослени: 

 1 виши библиотекар;   

 3 библиотекара;  

 студент стажиста Сања Сланкаменац  01.01.2018-09.11.2018. 

Татјана Судимац је одбранила мастер рад „Дигиталне библиотеке у Србији“, на Универзитету у 

Новом Саду, 20.06.2018. 

Колегиница Јасна Бркић, која се придружила колективу Америчког кутка 11. децембра 2017. године 

након затварања дечјег одељења у Хиландарској улици, вратила се 8. октобра у Дечје одељење у 

Змај Јовиној 1.  

Студент стажиста, Сања Сланкаменац, истеком уговора 9. новембра завршила је стажирање у 

Америчком кутку. 

Детаљан приказ стручних активности запослених, дат је у Одељку 3.10 Извештаја. 

4.7.7 Простор и опрема 

Амерички кутак је због реновирања био затворен за кориснике од  27. августа до 4. децембра 2018.  

Грађевинске радове у циљу уређења и унапређења простора Америчког кутка финансирала је 

Амбасада САД у Београду. Радови на реновирању су почели 3. септембра у простору Трибинске сале, 

а од 10. септембра и у простору Кутка. Запослени су извршили потребну заштиту фонда, мобилијара 

и опреме у простору. Простор је визуелно и функционално унапређен, а реновирање је обухватило 

комплетну замену армстронг плоча на плафону, замену електричних инсталација на плафону, 
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инсталацију ЛЕД осветљења, целокупно реновирање два тоалета, уградњу нових дрвених врата, као 

и постављање нових роло завеса у канцеларијском делу Кутка.  

Средствима Амбасаде САД набављена је и следећа опрема: 

 Фрижидер Горење, модел ORB152R; 

 Штампач Canon  MAXIFY iB4050. 

4.7.8 Сарадња 

Запослени у Кутку су активно радили на развоју сарадње са предшколским установама, основним и 

средњим школама и Универзитетима. У договору са предметним наставницима и школским 

библиотекарима организоване су радионице и предавања према потребама и жељама ђака. 

Забележене су укупно 22 организоване посете.  

У сарадњи са читалачким клубом „Мрежа Б.О.О.К“ у Кутку је у фебруару представљена књига 

америчке ауторке Енџи Томас „Та мржња коју сејеш“. Са младима је о књизи разговарао Александар 

Губаш, координатор Мреже. Чланови читалачког клуба су у јуну 2018. године одржали радионицу  

инспирисану романом америчког аутора Патрика Неса „Ми остали само живимо овде“. 

У оквиру студијског путовања у мају, Амерички  кутак посетили су студенти библиотекарства са 

Емпорија универзитета из САД, предвођени професором Ендрјуом Смитом. Том приликом,  детаљно 

су  упознати са активностима Кутка. 

У сарадњи са Катедром за библиотекарство и информатику Филолошког факултета, студенти треће 

године библиотекарства, у току летњег семестра, у Кутку су слушали наставу у оквиру предмета 

Процеси управљања у библиотекама.  

4.7.9 Друштвена одговорност 

Трећа генерација полазника програма бесплатних часова енглеског језика - English Access 

Microscholarship Program започела је похађање овог двогодишњег програма. 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 не дозвољава да учествују у 

сличним програмима. Пројекат се спроводи у сарадњи са Удружењем наставника енглеског језика 

(ЕЛТА), а  под покровитељством Амбасаде САД. 

Амерички кутрак остварио је сарадњу са  Стефаном Мандићем из Њу Џерзија и подржао акцију 

донирања књига школским библиотекама у сеоским и руралним подручјима. Организована је посета 

ђака из ОШ „Вук Караџић“ из Рипња, на челу са директором Зораном Митровским, и том приликом 

ђацима су,  након забавног програма и упознавања са Библиотеком, уручене књиге за школску 

библиотеку. Процес набавке и транспорта донација обавља се под покровитељством господина 

Мандића. Ова сарадња биће настављена и у 2019. години. 
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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 2018. години 

Током 2018. године Библиотека је остварила следеће најзначајније резултате: 

 У Библиотеку је уписано 6.216 чланова, чиме је план уписа испуњен (103.6%); 

 Одржан је велики број разноврсних програма за децу и одрасле кориснике. Укупно је 

реализовано 353 програма (премашен план); 

 Традиционално је додељена Награда „Ђорђе Јовановић“ за 2018. годину; 

 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 2018. године,  у Библиотеку је уписано укупно 6.216 чланова, што чини 103.6% остварења 

плана.  

 
Планирано Остварено % остварења 

плана 

Број уписаних чланова 6.000 6.216 103.6% 

Табела 1: Број уписаних чланова у 2018. год. 

Као што се из доње табеле може видети, највише чланова уписано је у Дечјем одељењу „Драган 

Лукић“, а потом у Одељењу библиотеке „Јован Поповић“.   

Одељење библиотека „Ђорђе 
Јовановић” 

Остварено 

Централна библиотека „Ђорђе 
Јовановић“ 

1.092 
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Дечје одељење „Драган Лукић” 3.191 

Огранак „Јован Поповић” 1.933 

Укупно 6.216 

Табела 2: Број уписаних чланова у 2018 год, по објектима  

Највише чланова у Библиотеку је уписано у јануару и октобру, а најмање у новембру и децембру. 

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

Број уписаних 
чланова 1.259 307 325 524 417 264 692 230 183 786 216 
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Табела 3: Број уписаних чланова у 2018 год, по месецима 

Посматрано према полу, у Библиотеку је уписано укупно 3.314 жена и 2.902 мушкараца, што показује 

да је већи број чланова женског пола. 

Посматрано према занимању/узрасту, највише је уписано деце предшколског узраста 2.506, а за 

њима следе ученици основних школа 1.302. Најмање је уписаних пензионера који плаћају чланарину 

39. 

Занимање Број чланова 

Деца предшколског узраста 2.506 

Ученици основне школе 1.302 

Ученици средње школе 295 

Студенти 117 

Запослени 663 

Незапослени 35 

Пензионери  
Пензионери са плаћеном чланарином 39 

610 
65+   571 

Остали 688 

Укупно 6.216 

Табела 4: Број уписаних чланова у 2018 год, порема занимању/узрасту 

Од укупног броја чланова, њих 2.633 (42.35%) у Библиотеку су се уписали први пут у 2018. години, док 

је 3.583 (57.65%) чланова обновило чланство. 

Библиотека је реализовала колективне уписе чланова са Математичком гимназијом и ОШ „Краљ 

Петар Први“. 

5.1.3.2 Корисници и коришћење услуга 

Услуге Библиотеке у 2018. години користило је укупно 44.801 корисника, од чега фонд 34.679, 

интернет читаоницу 136, читаоницу 4.487 а референсне услуге 5.499 корисника. Фонд су највише 

користили ученици основне школе, деца предшколског узраста и запослени, а референсне услуге 

деца у предшколском узрасту, ученици основних школа као и одрасли. 

На коришћење је издато укупно 96.165 јединица библиотечке грађе, што чини 15.47 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 71.674 јединица 
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библиотечке грађе, остварен је обрт фонда од 1.34. Укупно је издато 95.243 јединица књижне и 922 

јединице некњижне грађе. 

 
Планирано Остварено % остварења 

плана 

Број издатих јединица библ. грађе 80.000 96.165 120.2% 

Табела 5: Број издатих јединица библиотечке грађе у 2018. год. 

5.1.3.3 Програми 

У Библиотеци је током 2018. године одржано укупно 353 културно-образовних програма, чиме је 

план премашен. Програме је посетило укупно 9.600 особа, од чега је 6.416 особа посетило програме 

за одрасле, а 3.184 програме за децу и младе. Одржано је 92 програма за одрасле и 261 програма за 

децу и младе. 

Културно-образовни програми Број 
програма 

Број 
посетилаца 

Програми за одрасле 92 3.184 

Програми за децу и младе 261 6.416 

Укупан број програма/посетилаца 353 9.600 

Табела 6: Број одржаних програма у 2018. год. 

Од програма за одрасле, највише су заступљене интернет обуке које се у Библиотеци организују 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: 

 Библиотека „Ђорђе Јовановић“ организује за пензионере, курс ИТ обука 65+. До сада је овај 

програм реализован за око 300 наших суграђана са целе територије Београда; 

 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.  

 У Дечјем одељењу су организована 4 програма: 

Зимске филмске чаролије на којима су учествовали старији ученици основних школа. На тој 

радионици је направљен и документарно играни филм поводом „Читалачке значке”.  

Читалачка значка где се пријавило више деце него раније. Деци су подељене  медаље који 

су правили штићеници Центра за смештај деце ометене у развоју Стари град.  

Цеца и школари. Ученици 3.разреда ОШ „Краљ Петар Први” су посећивали библиотеку и са 

нашом библиотекарком обишли Калемегдан, Амерички кутак, Етнографски музеј, Студентски 

парк и друго. 

Анимиран филм. Ученици 1. разреда су урадили 2 филма „Вук, гавран, лисица” и „Народно 

благо језику је драго”.  
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У организацији Хенди центра ,,КОЛОСЕУМ“, судски тумач за знаковни језик, Јулијана Мишко, деци из 

ОШ ,,Дринка Павловић“ и ОШ ,,Драган Ковачевић“ за децу са оштећеним видом, одржала је 

радионицу на којој их је учила азбуци на знаковном језику. У сарадњи са библиотекарима дечјег 

одељења ,,Драган Лукић“, на знаковном језику им је  представила и поезију Драгана Лукића, али и 

испричала бајку „Чаробни фрулаш“. Програм је употпуњен представљањем кратких филмова ,,Ја сам 

чудо видео“ и ,,Чавка и друге птице“ које су у сарадњи са предшколцима урадили библиотекари 

дечјег одељења ,,Невен“. 

Програми за одрасле: 

 У сарадњи са „Друштвом књижевника града Београда“ одржана је промоција часописа за 

ангажовану књижевност „Балканске верикале”. Такође, у сарадњи са Независним удружењем 

писаца Србије одржавају се активности поводом њихових нових издања као и промоција 

њихове електронске библиотеке.  

 Обележавање Награде „Ђорђе Јовановић” (07.11.2018). 

 У оквиру „Дана европске баштине“ одржана су три програма под називом „Стопама 

академика из академског парка - мали водичи” за ученике 4. разреда ОШ „Краљ Петар Први“.   

5.1.4 Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ 

Основни показатељи 2016. 2017 2018. 

Број уписаних чланова 6.015 6.023 6.216 

Број корисника 31.956 39.246 44.801 

Број издатих јединица библ. грађе 80.479 85.067 96.165 

Обрт фонда 1,21 1,24 1,34 

Број одржаних програма 190 222 353 

Број посетилаца програма 4.864 6.721 9.600 

Табела 7: Основни показатељи успешности рада, хронолошки преглед 

Хронолошки приказ показује да је број чланова уписаних у 2018. години већи од уписаних чланова у 

2016. и 2017. години. Број корисника Библиотеке се повећао у односу на претходне године, јер су ове 

године сви објекти радили са корисницима. Премашен је и планирани број културно-образовних 

програма што је допринело и повећању броја посетилаца програма у односу на претходне године. 

Уз велико залагање стручних радника, Библиотека је успела да упише 12.83% становника ове 

општине (на основу пописа из 2011. године,  Градска општина Стари град има 48.450 становника). 

Успех је још већи с обзиром на чињеницу да се у непосредној близини налазе Библиотека града 

Београда која такође уписује кориснике.   

5.1.5 Фонд 

Активни фонд Библиотеке садржи 67.674 јединица библиотечке грађе. У депозиту (неактивни фонд)  

налази се 4.000 јединица. 

Фонд Библиотеке је обогаћен са 3.023 јединице библиотечке грађе, од чега је највише набављено 

публикација из стране и домаће књижевности, а затим из књижевности за децу.  

http://www.bgb.rs/index.php/2-uncategorised/1178-2017-11-01-10-23-32


129 

5.1.6 Кадар 

У Библиотеци ради 9 стручних радника, укључујући начелника Одељења. Као и ранијих година,  

велика пажња је посвећена стручном усавршавању запослених. Детаљан приказ стручних активности 

запослених, дат је у Одељку 3.10 Извештаја. 

5.1.7 Сарадња 

Дугогодишња сарадња са Филолошким факултетом у Београду и Математичком гимназијом. 

Истичемо и дугогодишњу сарадњу са основним школама са Општине „Михаило Петровић Алас“, 

„Скадарлија“ и „Краљ Петар Први“;  са вртићима „Мајски цвет“, „Дунавско обданиште“ и „Липа“, 

„Лола“, „Дечја кућа“ и „Еци, пеци, пец“. 

5.1.8 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.  

Наставили смо дугогодишњу сарадњу 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.  

Постигли смо и завидни ниво сарадње са Дневним центром за особе са посебним потребама „Стари 

град“. За њихове штићенике, већ традиционално, организујемо „Дружење средом“. У оквиру тог 

програма организовано је више различитих активности, од којих посебно истичемо следеће: 

реализовано је више ликовних радионица јер су ови корисници врло заинтересовани за цртање; 

читалачки часови на којима смо ове кориснике упознали са поезијом дечјих стваралаца Ј. Ј. Змаја, 

Драгана Лукића, Добрице Ерића, а добро су реагововали и на читање народних бајки; успешно су 

извођене и луткарске представе у којима си штићеници Дневног центра активно учествовали. 

Огранак „Јован Поповић“ на Дорћолу је обновио сарадњу са Савезом за церебралну и дечју парализу 

Београда, огранак Стари град, кроз упис корисника.  

И у наредном периоду у овој Библиотеци у плану је осмишљавање и реализација квалитетних 

програма за особе са инвалидитетом. Посебна пажња, уз помоћ дефектолога, терапеута и 

специјалних педагога који раде у овим институцијама, биће посвећена додатној едукацији 

библиотекара, како би били у могућности да одговоре на информационе и образовне потребе ових 

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 2018. години 

Током 2018. године Библиотека је остварила следеће најзначајније резултате: 

 У Библиотеку је уписано  9.484 чланова, чиме је план уписа испуњен (100%); 

 Библиотека је у 2018. 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 2018. у Библиотеку је уписано укупно 9.484 чланова, што чини 100% остварења плана.  

 
Планирано Остварено % остварења 

плана 

Број уписаних чланова 9.500 9.484 100% 

Табела 1: Број уписаних чланова у 2018. год. 

Као што се из доње табеле може видети, највише чланова уписано је у Библиотеци „Петар Кочић“, а 

потом у огранку  „Борислав Пекић“.    

Одељење библиотека „Петар Кочић”, 
Врачар 

Остварено 

Централна библиотека „Петар Кочић“ 2.271 

Огранак „Борислав Пекић” 2.158 
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Огранак „Слободан Марковић” 1.398 

Огранак „Лаза Лазаревић“ 1.548 

Дечје одељење „Растко“ 2.109 

Укупно 9.484 

Табела 2: Број уписаних чланова у 2018 год, по објектима 

Највише чланова у Библиотеку је уписано у октобру и децембру, а најмање у мају и јуну. 

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

Број уписаних 
чланова 699 538 729 603 425 335 585 696 649 1.664 962 1.599 

Табела 3: Број уписаних чланова у 2018 год, по месецима 

Посматрано према полу, у Библиотеку је уписано укупно 5.246 жена и 4.238 мушкараца, што показује 

да је већи број чланова женског пола. 

Посматрано према занимању/узрасту, највише је уписано деце предшколског узраста - 2.750, а за 

њима следе основци - 1.716. Најмање је уписаних пензионера који плаћају чланарину - 122.  

Занимање Број чланова 

Деца предшколског узраста 2.750 

Ученици основне школе 1.716 

Ученици средње школе 237 

Студенти 427 

Запослени 1.196 

Незапослени 153 

Пензионери  
Пензионери са плаћеном чланарином 122 

547 
65+   415 

Остали 2.468 

Укупно 9.484 

Табела 4: Број уписаних чланова у 2018 год, порема занимању/узрасту 

Од укупног броја чланова, њих 3.635 (38.32%) у Библиотеку су се уписали први пут у 2018. години, док 

је 5.849 (61.68%) чланова обновило чланство. 

Библиотека је реализовала колективне уписе чланова са Градском општином Врачар, Дирекцијом за 

градско земљиште и МШ „Мокрањац“. 

5.2.3.2 Корисници и коришћење услуга 

Услуге Библиотеке у 2018. години користило је укупно 48.674 корисника, од чега фонд 34.994, 

интернет читаоницу 1.416, читаоницу 6.188, а референсне услуге 6.076 корисника. Фонд су највише 

користили запослени, пензионери 65+ и чланови других библиотека, интернет услуге деца 

предшколског и школског узраста, а референсне услуге одрасли корисници. 

На коришћење је издато укупно 83.018 јединица библиотечке грађе, што чини 8.75%  јединица по 

уписаном члану. Табела испод показује да је издато 21.53% мање јединица од планираног, тако да 

можемо констатовати да план није премашен. С обзиром да се у Библиотеци налази укупно 67.411 
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јединица библиотечке грађе, остварен је обрт фонда од 1.23%. Укупно је издато 82.136 јединица 

књижне и 882  јединица некњижне грађе. 

 
Планирано Остварено % остварења 

плана 

Број издатих јединица библ. грађе 110.000 83.018 78.47% 

Табела 5: Број издатих јединица библиотечке грађе у 2018. год. 

5.2.3.3 Програми 

У Библиотеци је током 2018. године одржано укупно 130 културно-образовних програма, чиме је 

план премашен за 30%. Програме је посетило укупно 4.008 особа, од чега је 2.679 особа посетило 

програме за одрасле, а 1.329 програме за децу и младе. Одржано је 31 програма за одрасле и  

програма за децу и младе. 

Културно-образовни програми Број 
програма 

Број 
посетилаца 

Програми за одрасле 31 1.329 

Програми за децу и младе 99 2.679 

Укупан број програма/посетилаца 130 4.008 

Табела 6: Број одржаних програма у 2018. 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: 

 У 2018. године је организован Циклус „Сезона књига” у сарадњи са Радмилом Кунчер. 

 Поводом празника посвећеног Светом Сави, у Дечјој библиотеци „Растко” организована је 

едукативно-креативна радионица о Светом Сави, у оквиру које је снимљен филм „Свети Сава 

даје деци четири ока”, на основу истоимене легенде о Светом Сави. У радионици су 

учествовали ученици трећег разреда ОШ „Свети Сава”, учитељица Бранкица Виторевић и 

школска библиотекарка Слађана  Галушка. Филм, настао на радионици, доступан је на:  

https://www.youtube.com/watch?v=7_eRuYlhxNw 

 У Библиотеци „Петар Кочић“, 2 пута су гостовале сестре Симонути, Ана и Ирена. 

Предшколцима вртића „Нада Пурић“ испричале  су занимљивости о композицијама, 

композиторима  и инструментима  које свирају – виолини и клавиру.   

 У периоду од 12. до 14. фебруара, на предлог школске библиотекарке Слађане Галушке, 

организовано је  шест сусрета са четвртацима и трећацима ОШ „Свети Сава“ који су желели да 

чују нешто више о пројекту Библиотеке града Беогрaда „Читам, па шта“. У Дечјој библиотеци 

„Растко“ и у ОШ „Свети Сава“,  представили смо  препоручене књиге и упознали ученике са 

пропозицијама конкурса. Пројекат је завшен 25. маја 2018. године доделом диплома.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7_eRuYlhxNw
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Посебне активности и пројекти  

 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). 

 У организацији Хенди центра „Колосеум“, у простору Дечјег одељења „Растко“ на Врачару, 

30. маја 2018. године, одржана је радионица знаковног језика. Радионицу је водила судски 

тумач за знаковни језик Јулијана Лекић, а учествовали су ученици другог разреда ОШ „Јован 

Миодраговић“ у пратњи учитељице Оливере Ђекић. Деца су упозната са историјатом 

настанка знаковног језика и показан им је начин на који се глуве и наглуве особе њиме служе. 

На радионици је обрађивана и народна прича „Ја сам чудо видео“ коју је Јулијана причала 

упоредо са библиотекарком, односно преводила на знаковни језик, што је од стране ученика 

веома добро прихваћено. 

 У Библиотеци „Петар Кочић“ на Врачару, у организацији Хенди центра „Колосеум“, 18. маја 

2018. године, одржана је радионица „Инклузија кроз уметност – промоција инклузије кроз 

аудио-визуелне уметности“. Радионицу је водила професорка музике Жељка Милошевић, а 

учесници су били ученици осмог разреда ОШ „Свети Сава“ и ученици виших разреда 

специјалне ОШ „Драган Ковачевић“, која поред слабовидих ученика, школује и децу са 

другим развојним, односно здравственим проблемима, очуваног интелекта, али која се не 

могу уклопити у редован школски систем. Деци је на радионици представљена харфа као 

инструмент и водио се разговор шта се све може представити музиком. Затим је, уз помоћ 

харфе, направљена музичко-ликовна интеракција у којој су подједнако успешно учествовала 

деца са и без инвалидитета. Професорка Жељка је свирала харфу, а деца су на основу свог 

доживљаја тог свирања правила разноврсне цртеже који ће послужити за заједничку ликовну 

изложбу и поновно дружење. 

5.2.4 Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ 

Основни показатељи 2016. 2017. 2018. 

Број уписаних чланова 9.544 9.539 9.484 

Број корисника 45.790 45.072 48.674 

Број издатих јединица библ. грађе 97.464 92.637 83.018 

Обрт фонда 1,54% 1,41% 1,23% 

Број одржаних програма 112 129 130 

Број посетилаца програма 4.037 4.452 4.008 

Табела 7: Основни показатељи успешности рада, хронолошки преглед 

Хронолошки приказ показује да је број чланова уписаних у 2018. години мањи од уписаних чланова у 

2017. години, а мањи и од уписаних чланова у 2016. години,  са малим одступањима у броју 

уписаних. Број корисника фонда је мањи него 2016. године. Градска општина Врачар, на основу 

пописа из 2011. године има 56.363 становника, а Библиотека је успела да упише 16.83% становника 

ове општине. Успех је још већи с обзиром на чињеницу да су корисници у 2018. години позајмили 

мање библиотечке грађе него ранијих година. То се није пуно одразило на обрт фонда који је у 2018. 

години био изузетан (1,23%), захваљујући чињеници да је приликом управо завршене ревизије 
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смањен укупан број јединица библиотечке грађе (отписане неупотребљиве и дотрајале јединице). 

Остварен је план на пољу културно-образовних програма. Број реализованих програма је већи у 

односу на 2016. а и у односу на 2017. годину, број посетилаца је повећан у односу на прошлу  годину.  

5.2.5 Фонд 

Активни фонд Библиотеке је 67.411 јединице библиотечке грађе, док се у депозиту (неактивни фонд) 

налази 2.000 јединица. 

Фонд Библиотеке је обогаћен са 3.374 јединица библиотечке грађе, од чега је највише набављено 

публикација из стране и  књижевности за децу, а затим из домаће књижевности.  

5.2.6 Кадар 

У Библиотеци ради 9 стручних радника, плус 2 радника на основу Уговора о привремено-

повременим 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 стручних активности запослених, дат је у Одељку 3.10 Извештаја. 

5.2.7 Сарадња 

Сарадња са предшколским установама и основним школама на општини Врачар: за децу се 

осмишљавају и организују посебни програми прилагођени узрасту и интересовању појединих група;  

сарадња и са ученицима и професорима МШ „Јосип Славенски“ и МШ „Стеван Мокрањац“: ученици 

ових школа приређују веома успешне музичке програме у Библиотеци „Петар Кочић“. 

Дугогодишња успешна сарадња са градском општином Врачар са којом Библиотека реализује 

успешне пројекте. 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“. 

5.2.8 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 почели смо да радимо и 

посебне програме за особе са инвалидитетом.  

Посебно истичемо сарадњу са Дневним бораваком „Корнелије“, 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, за њихово 
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адекватно осмишљавање и реализацију је потребно 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 часпве, едукативне и ликовне радионице. 

Такође, успешна је сарадња и са Хенди центром „Колосеум“. На њихову иницијативу, 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. Кроз програм „Инклузија кроз уметност” у сарадњи 

Библиотеке и Хенди центра „Колосеум” у дечјем одељењу „Растко” 27. децембра 2018. године 

реализован је програм где је учесница била особа са инвалидитетом Анђела Димитријевић која је 

имала промоцију своје књиге. 

5.3 ОДЕЉЕЊЕ БИБЛИОТЕКА „ВУК КАРАЏИЋ“, ЗВЕЗДАРА 

5.3.1 Организациона структура 

Одељењу библиотеке „Вук Караџић” припадају: 

 Централна библиотека „Вук Караџић”   

 Огранак „Мома Димић” 

 Огранак  „Блажа Шћепановић” 

 Огранак „Јефимија” 

 Огранак „Драгиша Витошевић” 

 Огранак  „Бранко Миљковић” 

 Огранак ‚‚Станислав Винавер" 

5.3.2 Најзначајнији резултати у 2018. години 

Током 2018. године, Библиотека је остварила следеће најзначајније резултате: 

 У Библиотеку је уписано 13.962 чланова, чиме је план премашен за 116%; 

 Централна библиотека „Вук Караџић” отпочела је  библиотечко пословање у програму БИСИС 

5. 

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

5.3.3.1 Чланови  

У току 2018. године, у Библиотеку је уписано укупно 13.962 чланова, што чини 116% остварења плана 

(план премашен за 16%).  

 Планирано Остварено % остварења 
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плана 

Број уписаних чланова 12.000 13.962 116.35% 

Табела 1: Број уписаних чланова у 2018. год. 

Као што се из доње табеле може видети, највише чланова уписано је у огранку „Бранко Миљковић”, 

а потом у огранку „Драгиша Витошевић”.   

Одељење библиотека „Вук 
Караџић”, Звездара 

Остварено 

Огранак „Бранко Миљковић” 3.012 

Централна библиотека„Вук 
Караџић” 

2.266 

Огранак „Драгиша Витошевић” 2.395 

 Огранак „Мома Димић” 1.868 

Огранак „Јефимија” 1.692 

Огранак „Станислав Винавер” 1.464 

Огранак „Блажо Шћепановић” 1.265 

Укупно 13.962 

Табела 2: Број уписаних чланова у 2018 год., по објектима 

Највише чланова у Библиотеку је уписано у октобру 2.212, у септембру 2.167, а најмање у августу 435 

и јулу 624. 

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

Број уписаних 
чланова 643 1.115 686 1.638 1.400 1.094 624 435 2.167 2.212 1.301 647 

Табела 3: Број уписаних чланова у 2018 год., по месецима 

Посматрано према полу, у Библиотеку је уписано укупно 7.417 жена и 6.545 мушкараца, што показује 

да је већи број чланова женског пола.  

Посматрано према занимању/узрасту, највише је уписано деце предшколског узраста 6.697, а за 

њима следе ученици осовних школа 2.649. Најмање је уписаних незапослених 233.  

Занимање Број чланова 

Деца предшколског узраста 6.697 

Ученици основне школе 2.649 

Ученици средње школе 816 

Студенти 383 

Запослени 1.451 

Незапослени 233 

Пензионери  
Пензионери са плаћеном чланарином 239 

1.092 
65+   853 

Остали 641 

Укупно 13.962 

Табела 4: Број уписаних чланова у 2018 год., према занимању/узрасту 

Од укупног броја чланова, њих 13.962  у Библиотеку су се уписали први пут 4.348 (31,2% ), док је 9.614 

(68,8% ) чланова обновило чланство. 
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Библиотека је реализовала колективне уписе чланова са више установа:  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 2018. години користило је укупно 99.776 корисника, од чега фонд 63.671, 

читаоницу 11.935, интернет читаоницу 1.367, а референсне услуге 22.803 корисника. Фонд су највише 

користили студенти и пензионери, читаоницу ученици средњих школа и студенти, интернет услуге 

исто, а референсне услуге одрасли. 

На коришћење је издато укупно 125.103 јединица библиотечке грађе, што чини 6 јединица по 

уписаном члану. Табела испод показује да је издато 24.703 више јединица од планираног, тако да 

можемо констатовати да је план премашен. С обзиром да се у Библиотеци налази укупно 100.181 

јединица библиотечке грађе, остварен је обрт фонда од 1,24. Укупно је издато 124.703 јединица 

књижне и 400 јединица некњижне грађе. 

 
Планирано Остварено % остварења 

плана 

Број издатих јединица библ. грађе 120.000 125.103 104.25% 

Табела 5: Број издатих јединица библиотечке грађе у 2018. год. 

5.3.3.3 Програми 

У Библиотеци је током 2018. године одржано укупно 434 културно-образовних програма. Програме је 

посетило укупно 28.407 особа, од чега је 15.920 особа посетило програме за одрасле, а 12.487 

програме за децу и младе. Одржано је 220 програма за одрасле и 214 програма за децу и младе. 

Културно-образовни програми Број 
програма 

Број 
посетилаца 

Програми за одрасле 220 15.920 

Програми за децу и младе 214 12.487 

Укупан број програма/посетилаца 434 28.407 

Табела 6: Број одржаних програма у 2018. год. 

5.3.4 Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ 

Основни показатељи 2016. 2017. 2018. 

Број уписаних чланова 12.893 13.508 13.962 

Број корисника 94.693 93.791 99.776 

Број издатих јединица библ. грађе 148.384 131.159 124.703 

Обрт фонда 1,90 1,52 1,24 

Број одржаних програма 630 421 434 

Број посетилаца програма 25.660 25.413 28.407 

Табела 7: Основни показатељи успешности рада, хронолошки преглед 
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Хронолошки приказ показује да је број чланова уписаних у 2018. години већи од броја уписаних 

чланова у 2017. и 2016. години. Већи број корисника, а мањи број издатих књига, сразмеран је 

могућностима корисника да књиге позајмљују из свих огранака Библиотеке града Београда. 

5.3.5 Фонд 

Активни фонд Библиотеке садржи 100.181 јединица библиотечке грађе. 

Фонд Библиотеке је обогаћен са 5.467 јединица библиотечке грађе, од чега је највише набављено 

публикација из стране књижевности 3.202, домаће књижевности 858 и дечје књижевности 1.107.  

5.3.6 Кадар 

1 запослени са високим образовањем и стручним звањем библиотекар саветник, 2 запослена са 

високим образовањем и стручним звањем виши библиотекар, 9 запослених са високим 

образовањем и стручним звањем библиотекар, 7 запослених са средњим образовањем и стручним 

звањем књижничар, 1 запослени са научним звањем доктор наука. 

 Сви запослени су 11. и 12. 12.  присуствовали заштити на раду у БГБ.  

 Сви запослени су 8. и 9. 5.2018. присуствовали противпожарној обуци у БГБ. 

Детаљан приказ стручних активности запослених, дат је у Одељку 3.10 Извештаја. 

5.3.7 Простор и опрема 

За огранаК  „Станислав Винавер”   Градска општина Звездара је урадила пројекат (2008. године) за 

комплетну санацију и опремање овог огранка. Потребно је утврдити и регулисати правни основ  

(закупци Војнограђевинске дирекције) за овај објекат да би била покренута процедура за санацију. 

Вредност  адаптације је процењена тада на  7,5 милиона динара.   

Огранак „Драгиша Витошевић” је предложен за реновирање јер лоше стање огранка постаје 

потенцијална претња за безбедност библиотекара, корисника и имовине. 

Огранак „Блажа Шћепановић” је почетком године додатно уређен и опремљен (након 

прокишњавања крова крајем 2017.) како би постао модернији и  пријатнији амбијент за рад и учење. 

Овај огранак је добио нов рачунар, тастатуру и миш. 

Огранак „Драгиша Витошевић” је добио нов компјутер, тастатуру, миш и рутер. 

Огранак „Бранко  Миљковић” је добио нов компјутер, тастатуру, миш и рутер. 

Огранак  „Мома Димић” је добио ново кућиште, тастатуру, миш и рутер. 

Огранак „Јефимија” је добио ново кућиште, тастатуру, миш и рутер. 

Санирана је поплава у огранку „Јефимија” (14-15.01.2018.), а већ 29.01.2018. Библиотека је, након 

санације плафона, струјних каблова и фонда, почела са радом. 
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5.3.8 Сарадња 

Значајна је сарадња са  Општином Звездара, Волонтерским центром Звездара, Пријатељима деце 

Звездара, Удружењем за помоћ женама са инвалидитетом „Из круга”, Комисијом за родну 

равноправност, Канцеларијом за особе са инвалидитетом, Шестом београдском гимназијом, 

школским и предшколским установама са територије Звездара, уметницима који живе и раде на 

Звездари. Колективни упис је реализован са предузећем Телеком. 

5.3.9 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”. 

5.4 ОДЕЉЕЊЕ БИБЛИОТЕКА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“, ВОЖДОВАЦ 

5.4.1 Организациона структура 

Одељењу библиотеке „Доситеј Обрадовић” припадају: 

 Централна библиотека „Доситеј Обрадовић”, Устаничка 125ц ;  

 Огранак „Карађорђе”, Војводе Степе 112; 

 Огранак „Филип Вишњић”, Војводе Степе 261; 

 Огранак „Милутин Ускоковић”, Браће Јерковић 97; 

 Огранак „Милутин Панић Суреп”, Улица генерала Љубомира Милића 3. 

5.4.2 Најзначајнији резултати у 2018. години 

Током 2018. године, Библиотека је остварила следеће најзначајније резултате: 

 У Библиотеку је уписано 6.770 чланова, чиме је план премашен за 41%; 

 Одржано је 150 различитих програмских активности са циљем промовисања књиге и читања; 

 Издато је 119.518 јединица књижног фонда; 

 Сарадња са предшколским установама резултирала је изузетно великим бројем посета 

предшколаца Библиотеци; 

 У све објекте уведена је интернет конекција, те су примарни рад, као и интерперсонална 

комуникација, знатно олакшани. 

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

5.4.3.1 Чланови  
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У току 2018. године,  у Библиотеку је уписано укупно 6.770 чланова, што чини 141% остварења плана. 

Ово показује да је план премашен за 41%.  

 
Планирано Остварено % остварења 

плана 

Број уписаних чланова 4.800 6.770 141% 

Табела 1: Број уписаних чланова у 2018. год. 

Као што се из доње табеле може видети, највише чланова уписано је у Библиотеци „Доситеј 

Обрадовић” 1.654, а потом у Библиотеци „Филип Вишњић” 1.612.   

Одељење библиотека „Доситеј 
Обрадовић”, Вождовац 

Остварено 

Централна библиотека „Доситеј 
Обрадовић” 

1.654 

Огранак „Филип Вишњић” 1.612 

Огранак „Карађорђе” 1.161 

Огранак „Милутин Ускоковић” 948 

Огранак „Милорад Панић Суреп” 1.395 

Укупно 6.770 

Табела 2: Број уписаних чланова у 2018 год., по објектима 

Највише чланова у Библиотеку је уписано у октобру (1.627) и децембру (920), а најмање у летњим 

месецима, јулу (187) и августу (139). 

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

Број уписаних 
чланова 716 337 349 367 368 365 187 139 493 1.627 902 920 

Табела 3: Број уписаних чланова у 2018 год., по месецима 

Посматрано према полу, у Библиотеку је уписано укупно 3.695 жена и 3.075 мушкараца, што показује 

да је већи број чланова женског пола.  

Посматрано према занимању/узрасту, највише је уписано деце предшколског узраста 3.445, а за 

њима следе ученици основне школе 1.488. Најмање је уписаних студената 123.  

Занимање Број чланова 

Деца предшколског узраста 3.445 

Ученици основне школе 1.488 

Ученици средње школе 226 

Студенти 123 

Запослени 751 

Незапослени 107 

Пензионери  
Пензионери са плаћеном чланарином 123 

468 
65+   345 

Остали 162 

Укупно 6.770 

Табела 4: Број уписаних чланова у 2018 год., према занимању/узрасту 
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Од укупног броја чланова (6.770), њих 3.452 (51%) у Библиотеку су се уписали први пут, док је 3.318 

(49%) 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 2018. години користило је укупно 61.221 корисника, од чега фонд 41.717, 

читаоницу 2.285, интернет читаоницу 536, а референсне услуге 16.683 корисника. Фонд су највише 

користили запослени (10.251), потом предшколци (5.329) и пензионери из категорије 65+ (5.311), 

читаоница је у највећој мери била коришћена од стране категорије младих, дела популације између 

14 и 29 година (1.355), интернет услуге највише су користили предшколци (236), а референсне услуге 

одрасли (8.272). 

На коришћење је издато укупно 119.518 јединица библиотечке грађе, што чини 18 јединица по 

уписаном члану. Табела испод показује да је издато 19,5% више јединица од планираног, тако да 

можемо констатовати да је план  премашен. С обзиром да се у Библиотеци налази укупно 86.636 

јединица библиотечке грађе, остварен је обрт фонда од 1,3. Укупно је издато 119.444 јединица 

књижне и 74 јединица некњижне грађе. 

 
Планирано Остварено % остварења 

плана 

Број издатих јединица библ. грађе 100.000 119.518 119,5% 

Табела 5: Број издатих јединица библиотечке грађе у 2018. год. 

5.4.3.3 Програми 

У Библиотеци је током 2018. године одржано укупно 150 културно-образовних програма, чиме је 

план премашен за 200%. Повећање броја реализованих програмских активности уследило је услед 

отварања две библиотеке крајем 2017. године. Будући да се и Библиотека „Милутин Ускоковић” и 

„Милорад Панић Суреп” налазе у непосредној близини предшколских и основношколских установа, 

програмске активности су, организованим посетама деце библиотеци, спонтано увећане. Програме 

је посетило укупно 20.807 особа, од чега је 12.139 особа посетило програме за одрасле, а 8.668 

програме за децу и младе. Одржано је 42 програма за одрасле и 108 програма за децу и младе. 

Културно-образовни програми Број 
програма 

Број 
посетилаца 

Програми за одрасле 42 12.139 

Програми за децу и младе 108 8.668 

Укупан број програма/посетилаца 150 20.807 

Табела 6: Број одржаних програма у 2018. год. 

Посебно истичемо 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 Прополис плус из Београда). 
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Наиме, издавачке куће заинтересоване за промоцију својих издања уступају нам илустрације у 

електронском облику, као и своја илустрована издања, те се деци, при колективним посетама, 

истовремено пушта пројекција илустрација, али се и читају текстуални делови књиге. Деца се 

потом анимирају да нешто и нацртају; 

 Посете предшколаца и првака библиотеци, при чему се деца упознају са библиотеком као 

установом, са правилима која се односе на рад библиотеке, са начином складиштења 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  

 Библиотека „Филип Вишњић” учествовала је у пројекту Вождовачке галерије: на два прозора 

Библиотеке постављен је рад визуелне уметнице из Аргентине Миријам Каранце (Miriam J 

Carranza); 

 Библиотека „Милорад Панић Суреп” укључена је у пројекат Епомена. Путем три рачунара 

корисницима је, уз одговарајући код, у трајању од три месеца, омогућен приступ архивираним 

текстовима из домена културе у Београду, тачније свим новинским текстовима који се односе на 

културни живот Београда. Библиотека на Вождовцу једна је од више општинских библиотека које 

су, посредством Библиотеке града Београда, укључене у пројекат Епомена.  

 Библиотекари Библиотеке „Доситеј Обрадовић” били су ангажовани на реализацији пројекта 

„Читам, па шта”. Информисали су школе, сарађивали са школским библиотекарима, те тако 

остварили значајно учешће основних школа са Вождовца у овој акцији. 

5.4.4 Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ 

Основни показатељи 2016. 2017. 2018. 

Број уписаних чланова 5.023 5.429 6.770 

Број корисника 55.657 63.707 61.221 

Број издатих јединица библ. грађе 107.081 123.302 119.444 

Обрт фонда 1,6 2 1,3 

Број одржаних програма 44 89 150 

Број посетилаца програма 8.380 17.786 20.807 

Табела 7: Основни показатељи успешности рада, хронолошки преглед 

Сходно хронолошком приказу, могуће је утврдити да је 2018. година била далеко успешнија по 

категорији броја уписаних корисника. Чињеница је и да је Библиотека „Доситеј Обрадовић” у току 

2017. године добила два објекта (Библиотека „Милутин Ускоковић” је, после двогодишње паузе због 

решавања проблема с водом, отпочела с нормалним радом, а Библиотека „Милорад Панић Суреп” 

је, после вишегодишње паузе, отпочела да ради у новом простору.). Број корисника је за нијансу 

мањи но у протеклој години, али знатно виши него у 2016. Број издатих јединица библиотечке грађе 

је за нијансу мањи него протекле године. Обрт јединица књижног фонда је 1,3, што је мање него у 

протекле две године, али је разлог томе чињеница да је фонд Библиотеке „Милорад Панић Суреп” у 
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претходним годинама, тачније до децембра 2017. био ван функције (књиге су се налазиле у депоу). 

Број програмских активности у великој мери премашио је цифру предвиђену планом за 2018. годину. 

5.4.5 Фонд 

Активни фонд Библиотеке садржи 86.636 јединица библиотечке грађе. У депозиту у протеклој години 

није било књига из библиотека мреже „Доситеј Обрадовић”,  Вождовац. 

Фонд Библиотеке је обогаћен са 4.089  јединица библиотечке грађе (2.206 до јула месеца и 1.883 од 

јула до краја децембра), од чега је највише набављено публикација из стране и домаће 

књижевности, а затим из  књижевности за децу.  

У 2018. години није било расхода. 

5.4.6 Кадар 

У Библиотеци „Доситеј Обрадовић” запослено је седам књижничара и четири библиотекара.  

Детаљан приказ стручних активности запослених, дат је у Одељку 3.10 Извештаја. 

5.4.7 Простор и опрема 

У 2018. години три библиотеке из мреже „Доситеј Обрадовић” добиле су нове рачунаре. Две од њих 

(Библиотека „Милутин Ускоковић” и Библиотека „Карађорђе”) прикључене су на интернет, чиме је 

пословање унутар самих објеката изузетно олакшано. 

У Библиотеци „Доситеј Обрадовић” у децембру месецу замењени су прозори у просторији у којој је 

смештен позајмни фонд, као и на делу објекта у којем су санитарне просторије. Тиме је објекат 

добио на безбедности, а и температура у објекту знатно је подигнута.  

5.4.8 Сарадња 

Библиотека „Доситеј Обрадовић” и у 2018. години имала је изузетно добру сарадњу са 

Предшколском установом „Чика Јова Змај” с Вождовца. Сарадња се реализовала најпре кроз уписе 

деце у библиотеке, а потом кроз уговорене најављене посете малишана нашим објектима. При 

свакој посети за децу је био организован програм упознавања с дечјим фондовима, као и о 

историјату библиотека, али и о историји настанка књига. Други вид анимирања малишана огледао се 

у представљању сликовница и илустрованих издања намењених њиховом узрасту.  

Сарадња Библиотеке „Доситеј Обрадовић” реализовала се и кроз сарадњу са основним школама. 

Ученици основних школа (ОШ „Јанко Веселиновић”, ОШ „Ђура Даничић”, ОШ „Данило Киш”, ОШ 

„Јован Јовановић Змај”, ОШ „Филип Филиповић”) посећивали су библиотеку организовано, а при 

посетама су им представљани писци из школског градива, као и комплетни опуси истих писаца које 

библиотеке поседују. 

Трећи вид сарадње организован је кроз  интеракцију са средњим школама: Осмом београдском 

гимназијом, Школом за негу лепоте, Дванаестом београдском гимназијом, са циљем повећања 
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посета средњошколаца библиотечким установама, као и организовања тематских трибина у 

библиотеци за које би средњошколци били заинтересовани.  

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 2018. години 

Током 2018. године, Библиотека је остварила следеће најзначајније резултате: 

 У Библиотеку је уписано 16.503 чланова, чиме је план премашен за 10%; 

 Током 2018. године, одржана су 354 програма за децу и одрасле са 52.636 посетилаца (план 

премашен за 60%); 

 Дводневни књижевно-музички спектакл под називом „Од Русије с љубављу” одржан је 12. и 

13. децембра у Библиотеци града Београда и Огранку „Владан Десница”. Другог дана, 13. 

децембра 2018. у Библиотеци „Владан Десница” у Сава центру отворена је фото изложба 

„Скитальцы не своей вины…”, посвећена мајсторима руске књижевности који су скоро 

половину живота провели ван Русије. Материјал изложбе из архива Руског фонда културе 

представља аутограме, фотографије И. А. Буњина, И. С. Шмељова, К. Д. Баљмонта и других; 

 Током 2018. године, Библиотека је имала 22 организоване посете деце предшколског узраста 

и ученика основних школа, 53 радионице, а укупан број деце која су посетила Библиотеку 

током књижевних сусрета, промоција, изложби књига за децу и ликовних изложби је 15.821. 

Неки од најзапаженијих програма су: „Упознавање деце са жанром бајка”, „Пут писма и 

књиге”, „Замислите децо плавог зеца и чика Душка”, „Ма шта ми рече” и др; 

 Довршена је комплетна реконструкција, адаптација и опремање Централне библиотеке „Вук 

Караџић”. 
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5.5.3 Основни показатељи успешности рада – чланови, коришћење услуга, програми 

5.5.3.1 Чланови  

У току 2018. године,  у Библиотеку је уписано укупно 16.503 чланова, што чини 110% остварења плана 

(план премашен за 10%).  

 
Планирано Остварено % остварења 

плана 

Број уписаних чланова 15.000 16.503 110% 

Табела 1: Број уписаних чланова у 2018. год. 

Као што се из доње табеле може видети, највише чланова уписано је у Огранку „Сава”, а потом у 

Огранку „Меша Селимовић”.  

Одељење библиотека „Вук 
Караџић”, Нови Београд 

Остварено 

Централна библиотека 0 

Огранак „Сава” 3.128 

Огранак „Перо Слијепчевић” 1.820 

Огранак „Меша Селимовић“ 2.614 

Огранак „Фонтана“ 1.612 

Огранак „Владан Десница“ 2.542 

Дечје одељење 2.118 

Огранак „Бежанија“ 609 

Огранак „Марија Илић Агапова“ 2.060 

Укупно 16.503 

Табела 2: Број уписаних чланова у 2018 год., по објектима 

Највише чланова у Библиотеку је уписано у октобру и септембру, а најмање у јулу и августу. 

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

Број уписаних 
чланова 825 767 938 603 1.270 1.109 210 434 2.008 5.898 1.821 620 

Табела 3: Број уписаних чланова у 2018 год., по месецима 

Посматрано према полу, у Библиотеку је уписано укупно 9.589 жена и 6.914 мушкараца, што показује 

да је већи број чланова женског пола. 

Посматрано према занимању/узрасту, највише је уписано деце предшколског узраста 7.411, а за 

њима следе ученици основне школе 3.185. Најмање је уписаних студената 98.  

Занимање Број чланова 

Деца предшколског узраста 7.411 

Ученици основне школе 3.185 

Ученици средње школе 322 

Студенти 98 

Запослени 1.475 

Пензионери  Пензионери са плаћеном чланарином 167 917 
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65+   750 

Незапослени (према евиденцији НСЗ) 152 

Остали 2.943 

Укупно 16.503 

Табела 4: Број уписаних чланова у 2018 год., према занимању/узрасту 

Од укупног броја чланова, њих 7.540 (45,7%) у Библиотеку су се уписали први пут, док је 8.963 (54,3%) 

чланова обновило чланство. 

Библиотека је реализовала колективне уписе чланова са више установа и организација: Предшколска 

установа „11. април”, бесплатан упис ђака првака из свих 19 новобеоградских основних школа, упис 

чланова  Удружења оболелих од мултипле склерозе „МС”, корисника из дневног боравка „Сунце” за 

особе ометене у развоју, обнова чланарине запослених Сава центра и др. 

5.5.3.2 Корисници и коришћење услуга 

Услуге Библиотеке у 2018. години користило је укупно 86.127 корисника, од чега фонд 62.566, 

читаоницу 3.722, а референсне услуге 19.839 корисника. Фонд су највише користили чланови 65+ 

(14.852), затим запослени (11.966), па ученици основних школа (9.485), читаоницу су највише 

користили млади, студенти, средњошколци, а референсне услуге одрасли (8.554). 

На коришћење је издато укупно 196.890 јединица библиотечке грађе, што чини 11,9 јединица по 

уписаном члану. Табела испод показује да је издато 14,4 %  мање јединица од планираног, тако да 

можемо констатовати да план није премашен. С обзиром да се у Библиотеци налази укупно 113.128  

јединица библиотечке грађе, остварен је обрт фонда од 1,74%. Укупно је издато 196.885 јединица 

књижне и 5 јединица некњижне грађе. 

 
Планирано Остварено % остварења 

плана 

Број издатих јединица библ. грађе 230.000 196.890 85,6% 

Табела 5: Број издатих јединица библиотечке грађе у 2018. год. 

5.5.3.3 Програми 

У Библиотеци је током 2018. године одржано укупно 354 културно-образовних програма, чиме је 

план премашен за 60%. Програме је посетило укупно 52.636 особа, од чега је 36.815 особа посетило 

програме за одрасле, а 15.821 програме за децу и младе. Одржано је 197 програма за одрасле и 157 

програма за децу и младе. 

Културно-образовни програми Број 
програма 

Број 
посетилаца 

Програми за одрасле 197 36.815 

Програми за децу и младе 157 15.821 

Укупан број програма/посетилаца 354 52.636 

Табела 6: Број одржаних програма у 2018. год. 

По броју одржаних програма и посећености издвајају се изложбе књига за одрасле, радионице и 

ликовне изложбе за децу. 
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Неке од запажених изложби и јубилеја који су реализовани су: Обележавање јубилеја посвећеног 

Сергеју Михалкову, 13. марта 2018. године поводом 105 година од рођења великог писца по коме 

Библиотека руске књижевности носи име, као посебан фонд у оквиру Огранка „Владан Десница”, 

поклон Руске фондације за културу. Током разноврсног, интерактивног програма за децу, који се 

састојао из неколико сегмената, ученици су кроз ПП презентацију и плакат са мапом Русије, упознати 

са занимљивостима у вези са земљом, њеним језиком, историјом, географијом, културом, 

уметношћу, науком, спортом. 

Поводом обележавања два велика јубилеја у књижевности, 197 година од рођења Ф. М. Достојевског 

и 108 година од смрти Лава Н. Толстоја, у Библиотеци „Владан Десница” постављена је изложба 

„Толстој и Достојевски код Срба” ауторке Наташе Булатовић којом је представљала Библиотеку града 

Београда у Москви и Санкт Петербургу у оквиру „Дана српске културе у Русији” 2011. године.  

Библиотека редовно обележава све значајније датуме наше и светске културе, науке и уметности: 

Светски дан књиге, Међународни дан књиге за децу, Национални дан књиге, Међународни дан 

матерњег језика, Светски дан поезије, Дан Св. Саве, Дан Новог Београда, Светски дан музике и др. 

Посебно бисмо истакли следеће програме, односно програмске активности: 

 Организоване посете деце предшколског узраста и основаца Библиотеци и радионице.  

Током програма, 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, важношћу читања и 

библиотека, као и бројним тематским садржајима. Неки од најзапаженијих програма 

реализовани у Огранку „Владан Десница” су: „Упознавање деце са жанром бајка”, „Пут писма 

и књиге”, „Ма шта ми рече”, „Замислите децо плавог зеца и чика Душка”, Програм о животу и 

делу руског писца А. С. Пушкина, Радионица о Љубивоју Ршумовићу, позориште сенки и 

прича „Диносауруси пре мрака” Мери Поуп Озборн и др; 

 Промоције књига, предавања и књижевни сусрети:  

1. Промоција књига Владе Арсића, нашег познатог писца, новинара и уредника у дневним 

новинама и часописима, одржана је 7. новембра 2018. у простору Библиотеке „Владан 

Десница”. Аутор је говорио о романима „Бродолом”, „Ноћ архангела”, „Кад звона занеме” и 

„Невиђена Србија”.  

2. Предавање о научној и епској фантастици одржано је 15. новембра у Библиотеци „Владан 

Десница” када је гост и предавач био Светислав Филиповић-Филип, теоретичар, 

популаризатор, оснивач и председник удружења грађана „Фанови научне фантастике SCI&FI“ 

из Београда.  

3. У Огранку „Владан Десница” 6. децембра 2018. године одржан је књижевни сусрет и 

промоција књиге нашег познатог писца и драматурга Миомира Петровића. У надахнутом 

обраћању читаоцима, аутор је представио свој најновији роман „Black Light” о коме је 

публика слушала са пуном пажњом и интересовањем; 

 Библиотека „Владан Десница” започела је сарадњу са Дневним боравком „Сунце” за особе са 

сметњама у развоју са којима је одржано неколико радионица; 

 Поводом обележавања Европског дана језика, 26. септембра, у Библиотеци „Владан 

Десница” одржана је промоција књига наше познате ауторке за децу и одрасле Виолете 
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Бабић. Овом књижевном сусрету присуствовали су ученицу три основне школе ОШ „Лаза 

Костић”,  ОШ „Влада Обрадовић Камени” и ОШ „Младост”; 

 Дечја недеља обележена је бројним програмима и изложбама. У Огранку „Владан Десница”, 

2. октобра 2018. године представљена је једна од најпопуларнијих књига из области 

популарне физике „Урнебесна физика” којом аутори Светислав Пауновић, Бранко Стевановић 

и Игор Коларов основцима кроз експерименте, анегдоте о чувеним научницима и шаљиве 

досетке препоручују додатно истраживање чудесног света физике. Уз Бранка Стевановића и 

Драгослава Пауновића, у програму су учествовали ученици са наставницима и 

библиотекарима из ОШ „Јован Дучић” и ОШ „Стефан Немања”. 

Посебне активности и пројекти  

Дводневни књижевно-музички спектакл под називом „Од Русије с љубављу” одржан је 12. и 13. 

децембра у Библиотеци града Београда и Огранку „Владан Десница”.  12. децембра 2018. године у 

читаоници Одељења уметности београдска публика је уживала у несвакидашњем сценском наступу 

московског ансамбла народних песама „ЛЮБО-МИЛО”. Млади и изузетно надарени уметници 

дочарали су звук руских мелодија, игара и народних ношњи и извели познате руске и козачке 

народне песме и музичке композиције на традиционалним музичким инструментима - балалајци и 

бајану. Нарочиту чар овом догађају дало је присуство великог броја деце која су заједно са 

уметницима на сцени играли казачок и остале традиционалне руске игре. По завршетку концерта, 

ансамблу„ЛЮБО-МИЛО” уручена је захвалница Библиотеке града Београда.  

Другог дана, 13. децембра 2018. у Библиотеци „Владан Десница” у Сава центру отворена је фото 

изложба „Скитальцы не своей вины…”, посвећена мајсторима руске књижевности који су скоро 

половину живота провели ван Русије. Материјал изложбе из архива Руског фонда културе 

представља аутограме, фотографије И. А. Буњина, И. С. Шмељова, К. Д. Баљмонта и других. Изложбу 

је отворила Олга Земљакова, главни руководилац архива. Том приликом, приказан је (код нас 

премијерно) краћи документарни филм о додели Нобелове награде И. А. Буњину 1933. године. Слику 

и филм без тона употпунио је концерт на гитари Виктора Леонидова, аутора руских романси који пева 

о белој емиграцији. Руководилац Руског фонда културе, госпођа Олга Буцкаја, за Библиотеку руске 

књижевности „Сергеј Михалков” у Сава центру свечано је уручила нове поклон књиге и 

мултимедијалну грађу на руском језику директорки Библиотеке града Београда, госпођи Јасмини 

Нинков.   

Одељење библиотека „Вук Караџић”, Нови Београд у сарадњи са Активом школских библиотекара 

основних школа Новог Београда и Градском општином Нови Београд, организује традиционалну 

књижевно-образовну радионицу „Читалачка значка”. Интересовање основаца за ову манифестацију 

која популарише књигу и културу читања расте из године у годину. На такмичењу за школску 

2017/2018. годину учествовало је свих 19 новобеоградских основних школа са преко 1800 учесника. 

Координарор „Читалачке значке” Новог Београда за 2018. год је библиотекарка Маријана Дебељак. 

Реализација завршне свечаности, доделе награда, књига најуспешнијим и похвалница свим 

учесницима се очекује у сали Општине Нови Београд. 

Радионице за децу и друге програмске активности за децу и одрасле, изложбе и промоције књига, 

књижевне сусрете, предавања, који се одржавају у Огранку „Владан Десница” као и програме у 

оквиру Библиотеке руске литературе „Сергеј Михалков” организују библиотекарке Марина 

Пауновић, Наташа Булатовић, Ивана Чернишова и књижничар Јована Видмар. 
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Настављена је сарадња са са издавачком кућом ProPolis Books. Тања Лебовић Зечевић је у Огранку 

„Владан Десница” одржала неколико креативних радионица којима су присуствовали ученици ОШ 

„Лаза Костић” и ОШ „Јован Дучић”.  

5.5.4 Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ 

Основни показатељи 2016. 2017. 2018. 

Број уписаних чланова 15.497 16.590 16.503 

Број корисника 94.309 94.220 86.127 

Број издатих јединица библ. грађе 168.300 198.713 196.890 

Обрт фонда 1,6 1,85 1,74 

Број одржаних програма 236 311 354 

Број посетилаца програма 50.015 52.243 52.636 

Табела 7: Основни показатељи успешности рада, хронолошки преглед 

Хронолошки приказ показује да је број чланова уписаних у 2018. години, приближно исти броју 

уписаних чланова у 2017. години, а већи од уписаних чланова у 2016. години. С обзиром да је 

Централно одељење за одрасле било затворено током целе 2018. године због радова на 

реконструкцији и да је Огранак „Бежанија” био затворен неколико месеци због проблема са водом, 

нешто је мањи број корисника и издатих јединица у односу на претходну годину. Ипак, приметан је 

напредак у раду када је у питању број одржаних програма и број посетилаца програма. 

5.5.5 Фонд 

Активни фонд Библиотеке садржи 113.128 јединица библиотечке грађе, док се у депозиту (неактивни 

фонд) налази 17.939 јединица. 

Фонд Библиотеке је обогаћен са 6.016 јединица библиотечке грађе, од чега је највише набављено 

публикација из стране књижевности и књижевности за децу, а затим из домаће књижевности. 

5.5.6 Кадар 

У Библиотеци ради 18 стручних радника (10 библиотекара, 1 виши књижничар, 6 књижничара, 1 

хигијеничарка и начелник). На БГ пракси од 15. јуна до 15. септембра у Огранцима „Сава” и           

„Фонтана” радиле су Милица Кузмановић и Иванка Ристић.  

Јована Видмар је положила Стручни испит и стекла звање књижничара за рад са корисницима, 11. 

децембра 2018. године. 

Запослени су присуствовали обуци о противпожарној заштити одржаној 8. и 9. маја 2018. године у 

Читаоници уметности Библиотеке града Београда. Такође, и обуци о здрављу и заштити на раду 11. и 

12. децембра 2018. у Библиотеци града Београда. 

Детаљан приказ стручних активности запослених, дат је у Одељку 3.10 Извештаја. 
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5.5.7 Простор и опрема 

Током 2018. године, завршена је комплетна реконструкција, адаптација и опремање Централног 

одељења. 

Због проблема са водом, Огранак „Бежанија” је био привремено затворен неколико месеци. 

Због проблема са грејањем, Огранак „Меша Селимовић” (блок 70) привремено је затворен 19.12. 

2018.  

Током 2018. године, сви огранци добили су по један нов рачунар, а Огранак „Марија Илић Агапова” 

добио је интернет. 

У Огранку „Сава” поправљени су прозори. 

5.5.8 Сарадња 

Библиотека „Вук Караџић”, Нови Београд, наставила је сарадњу на пољу колективног чланства и 

програма за децу са новобеоградским основним школама, Предшколском установом „11. април” и 

новобеоградским приватним вртићима. Обновљена је сарадња на пољу бесплатног чланства са 

Удружењем оболелих од мултипле склерозе „МС”. Градска општина Нови Београд, дугогодишњи је 

партнер у организацији и реализацији традиционалне манифестације „Читалачка значка”. Такође је 

настављена сарадња Огранка „Владан Десница” са Сава центром. 

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 2018. години 

Током 2018. године, Библиотека је остварила следеће најзначајније резултате: 

 У Библиотеку је уписано 15.575 чланова, чиме је план премашен за 6%; 
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 БИСИС 5 имплементиран је у све огранке Одељења библиотеке „Свети Сава“, а почело се и са 

електронским преузимањем фонда; 

 У све огранке Одељења библиотеке „Свети Сава“, Земун и Сурчин, уведен је интернет; 

 Са градском општином Земун потписан је споразум о упису корисника Земунске картице; 

 У „Читалачкој значки” учестовали 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 2018. године, у Библиотеку је уписано укупно 15.575  чланова, што чини 106% остварења плана 

(план премашен за 6%).  

 
Планирано Остварено % остварења 

плана 

Број уписаних чланова 14.700 15.575 106% 

Табела 1: Број уписаних чланова у 2018. год. 

Као што се из доње табеле може видети, највише чланова уписано је у Централној библиотеци 

„Свети Сава”, а потом у огранку „Нови град”.  

Одељење библиотека „Свети Сава“ Остварено 

Централна библиотека 4.639 

Огранак „Нови град” 2.024 

Огранак „Нова Галеника” 1.397 

Огранак „Сурчин“ 1.315 

Огранак „Земун Поље“ 1.217 

Огранак „Горњи град“ 1.337 

Огранак „Батајница“ 1.546 

Огранак „Карађорђев трг“ 1.474 

Огранак „Добановци 626 

Укупно 15.575 

  

Највише чланова у Библиотеку је уписано у децембру и октобру, а најмање у јуну и у августу. 

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

Број уписаних 
чланова 693 390 398 364 436 223 336 289 2.252 3.755 2.610 3.829 

Табела 3: Број уписаних чланова у 2018 год., по месецима 

Посматрано према полу, у Библиотеку је уписано укупно 8.899 жена и 6.676 мушкараца, што показује 

да је већи број чланова женског пола. 

Посматрано према занимању/узрасту, највише је уписано деце предшколског узраста  4.853, а за 

њима следе ученици основне шкколе  4.503. Најмање је уписаних студената 329.  
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Занимање Број чланова 

Деца предшколског узраста 4.853 

Ученици основне школе 4.503 

Ученици средње школе 560 

Студенти 329 

Запослени 2.004 

Незапослени (према евиденцији НСЗ) 348 

Пензионери  
Пензионери са плаћеном чланарином 763 

2.326 
65+   1.563 

Остали 652 

Укупно 15.575 

Табела 4: Број уписаних чланова у 2018 год., према занимању/узрасту 

Од укупног броја чланова, њих  8.577 (55%) у Библиотеку су се уписали први пут, док је 6.998 (45%) 

чланова обновило чланство. 

Библиотека је реализовала колективне уписе чланова са Институтом за кукуруз „Земун Поље“,  

Институтом за физику из Земуна, Центром за културу Градске општине Сурчин и Градском општином 

Земун.  

5.6.3.2 Корисници и коришћење услуга 

Услуге Библиотеке у 2018. години користило је укупно 90.411 корисника, од чега фонд 69.896, 

читаоницу 11.566, интернет читаоницу 154, а референсне услуге 8.795 корисника. Фонд су највише 

користили запослени, ученици основне школе и корисници старији од 65 година, читаоницу млади 

(средњошколци, студенти и други млади до 29 година старости) и одрасли, интернет и референсне 

исто. 

На коришћење је издато укупно 161.336 јединица библиотечке грађе, што чини 10 јединица по 

уписаном члану. Табела испод показује да је издато 5% мање јединица од планираног, тако да 

можемо констатовати да план није премашен. С обзиром да се у Библиотеци налази укупно 157.066 

јединица библиотечке грађе, остварен је обрт фонда од 1.03. Укупно је издато 161.326 јединица 

књижне и 10 јединица некњижне грађе. 

 
Планирано Остварено % остварења 

плана 

Број издатих јединица библ. грађе 170.000 161.336 95% 

Табела 5: Број издатих јединица библиотечке грађе у 2018. год. 

5.6.3.3 Програми 

У Библиотеци је током 2018. године одржано укупно 314 културно-образовних програма, чиме је 

план премашен за 6%. Програме је посетило укупно 22.333 особe, од чега је 16.007 особа посетило 

програме за одрасле, а 6.326 програме за децу и младе. Одржано је 168 програма за одрасле и 146 

програма за децу и младе. 
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Културно-образовни програми Број 
програма 

Број 
посетилаца 

Програми за одрасле 168 16.007 

Програми за децу и младе 146 6.326 

Укупан број програма/посетилаца 314 22.333 

Табела 6: Број одржаних програма у 2018. 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. 

Посебне активности и пројекти  

У сарадњи са Градском општином Земун, а у оквиру пројекта Земунска картица, омогућен је упис 

пензионера и корисника старијих од 65 година, тако што је Градска општина Земун са Библиотеком 

града Београда потписала уговор, којим је уплатила чланарину за 500 корисника који плаћају 

чланарину за пензионере и за 500 корисника старијих од 65 година (израда трајне чланске карте). 

Активност се реализује преко поделе ваучера становницима Земуна који поседују Земунску картицу, 

која им, поред других погодности, омогућава и плаћену годишњу чланарину у библиотеци. 

5.6.4  Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ 

Основни показатељи 2016. 2017. 2018. 

Број уписаних чланова 14.336 15.256 15.575 

Број корисника 86.597 90.836 90.411 

Број издатих јединица библ. грађе 169.657 183.672 161.336 

Обрт фонда 1,18 1,19 1,03 

Број одржаних програма 293 310 314 

Број посетилаца програма 30.096 20.237 22.333 

Табела 7: Основни показатељи успешности рада, хронолошки преглед 

Хронолошки приказ показује да је број чланова уписаних у 2018. години већи од броја уписаних 

чланова у 2017. години, број чланова уписаних у 2017. години већи је од броја уписаних чланова у 

2016. години.  Добром успеху у 2018. години допринела је сарадња са Градском општином Земун, 

која је омогућила упис старијим суграђанима, власницима Земунске картице. Број корисника је на 

скоро истом нивоу као у 2017. години, број одржаних културних програма у благом је порасту у 

односу на 2017. годину.   
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5.6.5 Фонд 

Активни фонд Библиотеке садржи 157.066 јединица библиотечке грађе, док се у депозиту (неактивни 

фонд) налази 18.000 јединица. 

Фонд Библиотеке је обогаћен са 5.543 јединице библиотечке грађе, од чега је највише набављено 

публикација из  стране и домаће књижевности, а затим из  књижевности за децу.  

5.6.6 Кадар 

У Библиотеци ради 19 стручних радника: начелник Одељења (библиотекар), 1 библиотекар-саветник, 

2 виша библиотекара, 6 библиотекара, 2 виша књижничара, 6 књижничара и 1 виши књижничар.  

Детаљан приказ стручних активности запослених, дат је у Одељку 3.10 Извештаја. 

5.6.7 Простор и опрема 

У току 2018. године, набављени су рачунари за Централну библиотеку и све огранке Библиотеке, како 

би се  омогућио прелазак на програм БИСИС, верзија 5. 

5.6.8 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“, Школом за таленте у Земуну, 

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 Поља, Школом за таленте из Земуна, Књижевним клубом „Иво 

Андрић“, Градском општином Сурчин и Градском општином Земун. 

5.7 ОДЕЉЕЊЕ БИБЛИОТЕКА „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ“, САВСКИ ВЕНАЦ  

5.7.1 Организациона структура 

Одељењу библиотеке „Исидора Секулић” припадају: 

 Централна библиотека „Бора Станковић”, улица Гаврила Принципа 40;  

 Огранак „Веселин Маслеша”, Улица Ресавска 78; 

 Огранак „Јован Јовановић Змај”, улица Љутице Богдана 2а; 

 Огранак „Вељко Петровић“, улица Бањички венац, 28а. 

 Огранак „Исидора Секулић”, улица Васе Пелагића 54. 
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5.7.2 Најзначајнији резултати у 2018. години 

Током 2018. године, Библиотека је остварила следеће најзначајније резултате: 

 У Библиотеку је уписано 4.155 чланова, чиме је план премашен за 4%; 

 Библиотечке услуге је користило 31.534 људи, чиме је план премашен за 5%;  

 У библиотекама су реализоване 73 програмске активности, чиме је план премашен за 46%; 

 Отворена је нова библиотека „Исидора Секулић” на Топчидеру, те су становници и овог дела 

града, после паузе од 7 година, добили могућност коришћења библиотечких услуга. 

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

5.7.3.1 Чланови  

У току 2018. у Библиотеку је уписано укупно 4.155 чланова, што чини 104% остварења плана (план 

премашен за 4%).  

 
Планирано Остварено % остварења 

плана 

Број уписаних чланова 4.000 4.155 104%  

Табела 1: Број уписаних чланова у 2018. 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”, Савски венац 

Остварено 

Централна библиотека „Бора 
Станковић” 989 

Огранак „Вељко Петровић” 459 

Огранак „Веселин Маслеша” 1.126 

Огранак „Јован Јовановић Змај” 1.393 

Огранак „Исидора Секулић” 188 

Укупно 4.155 

Табела 2: Број уписаних чланова у 2018 год., по објектима 

Највише чланова у Библиотеку је уписано у септембру (614) и фебруару (465), а најмање у августу 

(219) и јулу (262). 

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

Број уписаних 
чланова 267 465 260 362 416 302 262 219 614 423 371 194 

Табела 3: Број уписаних чланова у 2018 год., по месецима 

Посматрано према полу, у Библиотеку је уписано укупно 2.150 жена и 2.005 мушкараца, што показује 

да је већи број чланова женског пола. 
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Посматрано према занимању/узрасту, највише је уписано деце предшколског узраста 2.967, а за 

њима следе ученици основне школе 559. Најмање је уписаних студената 30.  

 

Занимање Број чланова 

Деца предшколског узраста 2.967 

Ученици основне школе 559 

Ученици средње школе 55 

Студенти 30 

Запослени 251 

Незапослени 39 

Пензионери  
Пензионери са плаћеном чланарином 42 

208 
65+   166 

Остали 46 

Укупно 4.155 

Табела 4: Број уписаних чланова у 2018 год., према занимању/узрасту 

Од укупног броја чланова, њих 1.972 (47%)  у Библиотеку су се уписали први пут, док је 2.183 (53%) 

чланова обновило чланство. 

Библиотека је реализовала колективне уписе чланова са Републичким геодетским заводом,  

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 2018. години користило је укупно 31.534 корисника, од чега фонд 23.284, 

читаоницу 1.084, интернет читаоницу 426, а референсне услуге 6.740 корисника. Фонд су највише 

користили запослени (5.307) и деца предшколског узраста (4.929), читаоницу корисници категорије 

одрасли (502), интернет услуге млади који чине део популације између 14 и 29 година (259), а 

референсне услуге корисници категорије одрасли (2.856). 

На коришћење је издато укупно 56.627 јединица библиотечке грађе, што чини 14 јединица по 

уписаном члану. Табела испод показује да је издато 13% више јединица од планираног, тако да 

можемо констатовати да је план премашен. С обзиром да се у Библиотеци налази укупно 56.777 

јединица библиотечке грађе, остварен је обрт фонда од 1. Укупно је издато 56.627 јединица књижне 

грађе. 

 
Планирано Остварено % остварења 

плана 

Број издатих јединица библ. грађе 50.000 56.627 113% 

Табела 5: Број издатих јединица библиотечке грађе у 2018. год. 

5.7.3.3 Програми 

У Библиотеци су током 2018. године, одржана укупно 73 културно-образовна програма, чиме је план 

премашен за 46%. Програме је посетило укупно 11.246 особа, од чега је 6.789 особа посетило 
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програме за одрасле, а 4.457 програме за децу и младе. Одржано је 45 програма за одрасле и 28 

програма за децу и младе. 

Културно-образовни програми Број 
програма 

Број 
посетилаца 

Програми за одрасле 45 6.789 

Програми за децу и младе 28 4.457 

Укупан број програма/посетилаца 73 11.246 

Табела 6: Број одржаних програма у 2018. 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, 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 са циљем 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. Деца науче како се постаје члан 

библиотеке, како је неопходно опходити се према позајмљеним књигама, али и како се 

обележавају и ређају књиге у библиотеци и како се у дечјим фондовима сналази; 

 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. 

 Гостовање запослених по вртићима и школама, са циљем промовисања библиотеке, али и 
наслова популарне дечје књижевности; 

 Учешће у акцији „Читам, па шта”, која је укључила велики број основношколаца са Општине 

Савски венац. Запослени у библиотекама потрудили су се да библиотекаре и ученике 

основних школа са Општине укључе у акцију на тему популарисања читања, те су, у том циљу, 

и књиге за учешће у пројекту – предлози за читање – биле на највидљивијим полицама 

библиотеке. 

5.7.4 Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ 

Основни показатељи 2016. 2017. 2018. 

Број уписаних чланова 4.872 4.896 4.155 

Број корисника 32.015 35.812 31.534 

Број издатих јединица библ. грађе 56.745 65.689 56.627 

Обрт фонда 1,4 1,4 1,03 

Број одржаних програма 59 68 73 

Број посетилаца програма 7.085 5.196 11.246 

Табела 7: Основни показатељи успешности рада, хронолошки преглед 



158 

Сходно пресеку трогодишњих резулата пословања библиотеке, могуће је утврдити да је број нових 

корисника нешто нижи него претходних година. Општина Савски венац једна је од најређе 

насељених општина у Београду, број деце у школама и вртићима се смањује. Највећи број 

представника најстарије популације, који су наши корисници, услед поодмаклих година живота, 

одлази у старачке домове, а њих на територији Општине Савски венац нема.  

Број реализованих програма је већи од планираног.  

5.7.5 Фонд 

Активни фонд Библиотеке садржи 56.777 јединица библиотечке грађе, док се у депозиту (неактивни 

фонд) налази 38.690  јединица. 

Депозит је до фебруара 2018., када је отворена Библиотека „Исидора Секулић” чинило следеће 

стање (44.890): 

 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) 6.341 књига у 

депоу. 

Отварањем Библиотеке „Исидора Секулић” на Сењаку, из депоа је у фонд пренето 6.020 књига, а 

препакивањем књига, у новембру месецу, из фонда бивше Библиотеке „Исидора Секулић”  однето је 

180 наслова (150 књига средњошколске лектире за Библиотеку „Исидора Секулић” на Топчидеру и 30 

наслова за Библиотеку „Вељко Петровић”), те депо сада садржи  38.690 јединица: 

 Библиотека „Исидора Секулић”: 22.531 

 Библиотека „Војислав Илић”: 9.818 

 Библиотека „Веселин Маслеша”: 6.341 књига. 

Фонд Библиотеке је обогаћен са 2.322  јединице библиотечке грађе, од чега је највише набављено 

публикација из  стране и домаће књижевности, а затим из  књижевности за децу.  

У 2018. години није било расхода. 

5.7.6 Кадар 

У библиотеци је запослено седморо људи: два библиотекара и пет књижничара.  

Детаљан приказ стручних активности запослених, дат је у Одељку 3.10 Извештаја  

5.7.7 Простор и опрема 

У фебруару месецу, у реновираном простору Месне заједнице „Сењак” отпочела је са радом 

Библиотека „Исидора Секулић”. Библиотека је била затворена 2011. године, а сада је у простор који 

је уређен средствима Општине Савски венац, пресељено, сходно могућностима које простор 
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допушта, 6.020 књига. Крајем јесени, фонду је придодато још 150 наслова књига из депоа. 

Отварањем библиотеке у овом крају, грађанима Топчидера пружена је могућност да, након седам 

година, поново постану корисници библиотечких услуга у крају у којем живе. 

У протеклој години, четири библиотеке добиле су нове рачунаре. Уведена је интернет конекција у 

четири објекта (Библиотека „Исидора Секулић”, Библиотека „Јован Јовановић Змај”, Библиотека 

„Вељко Петровић” и Библиотека „Веселин Маслеша”). Тиме је могућност пословања у великој мери 

унапређена.   

5.7.8 Сарадња 

Сарадња Библиотеке „Исидора Секулић” са установама из окружења наставља се сходно 

вишегодишњем пословању. Библиотека је, захваљујући континуирано добрим односима, 

реализовала колективне уписе чланова из више установа и организација: Републичким геодетским 

заводом, Основном школом „Исидора Секулић”, Предшколском установом Савски венац, Средњом 

струковном школом „Захарије Стефановић Орфелин”, Приватном гимназијом „Стефан Немања”,  

Основном школом „Његош” и Основном школом „Војвода Радомир Путник”.  

Деца из предшколских установа на територији Општине Савски венац континуирано долазе у 

организоване посете библиотеци. Пракса је показала да су тематске посете деце (представљање 

дечјих писаца, изложбе дечјих књига, упознавање деце са историјатом књиге) један од значајнијих 

видова неговања читалачких навика и везивања деце за библиотеку као установу културе. 

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 Удружењем 

инвалида церебралне и дечје парализе, који су такође добили чланске карте Библиотеке „Исидора 

Секулић”.  

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 2018. години 

Током 2018. године, Библиотека је остварила следеће најзначајније резултате: 

 У Библиотеку је уписано 8.507 чланова, чиме је план остварен у потпуности; 
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 Википедија - учешће и доприноси у пројекту „Београдски библиотекари о Београду“ (мини 

грант Викимедије Србије). Пројекат писања квалитетних чланака на „Википедији“ на српском 

језику „Београдски библиотекари о Београду” (БГБ о БГД)  проглашен је за најбољи пројекат 

„Викимедије Србије за 2018“ (03.12.2018.). Допринос наведеном успеху дали су и 

библиотекари  Владан Николић и Јасна Јанковић; 

 Од петка, 21.12.2018. циркулација у Централној библиотеци „Лаза Костић“, обавља се на 

платформи БИСИС 5.  

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

5.8.3.1 Чланови  

У току 2018. године,  у Библиотеку је уписано укупно 8.507 чланова.  

 
Планирано Остварено % остварења 

плана 

Број уписаних чланова 8.500 8.507 100% 

Табела 1: Број уписаних чланова у 2018. год. 

Као што се из доње табеле може видети, највише чланова уписано је у централној библиотеци „Лаза 

Костић“, а потом у огранку „Ђура Јакшић“.  

Одељење библиотека „Лаза Костић”, 
Чукарица 

Остварено 

Централна библиотека „Лаза Костић“ 4.762 

Огранак „Ђура Јакшић”, Железник 1.566 

Огранак „Душко Радовић”, Церак 812 

Огранак „Прометеј”, Баново брдо 740 

Огранак у селу Рушањ 627 

Укупно 8.507 

Табела 2: Број уписаних чланова у 2018 год., по објектима 

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

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

Број уписаних 
чланова 860 317 303 364 2.545 225 289 322 229 867 355 1.831 

Табела 3: Број уписаних чланова у 2018 год., по месецима 

Посматрано према полу, у Библиотеку је уписано укупно 3.717 жена и 4.790 мушкараца, што показује 

да је већи број чланова женског пола. 

Посматрано према занимању/узрасту, највише је уписано  ученика основне школе 2.368, а за њима 

следе деца прешколског узраста 1.795. Најмање је уписаних ученика средње школе 433.  

Занимање/узраст Број чланова 

Деца предшколског узраста 1.795 

Ученици основне школе 2.368 
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Ученици средње школе 433 

Студенти 491 

Запослени 1.483 

Незапослени (према евиденцији НСЗ) 237 

Пензионери  
Пензионери са плаћеном чланарином 242 

1.296 
65+  1.054 

Остали 404 

Укупно 8.507 

Табела 4: Број уписаних чланова у 2018 год., према занимању/узрасту 

Од укупног броја чланова, њих 4.668 (55%) у Библиотеку су се уписали први пут, док је 3.839 (45%) 

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 2018. години користило је укупно 81.084 корисника, од чега фонд 75.638, 

читаоницу 432, интернет читаоницу 277, а референсне услуге 4.737 корисника. Фонд су највише 

користили запослени и корисници из категорије „65+“, пензионери, ученици основних и средњих 

школа, читаоницу студенти и млади (средња школа), интернет услуге исто, а референсне услуге деца 

предшколског узраста, из основних и средњих школа, студенти и запослени. 

На коришћење је издато укупно 161.936 јединица библиотечке грађе, што чини 19 јединица по 

уписаном члану. Табела испод показује да је издато 20% више јединица од планираног, тако да 

можемо констатовати да је план премашен. С обзиром да се у Библиотеци налази укупно 85.405  

јединица библиотечке грађе, остварен је обрт фонда од 1,58. Укупно је издато 161.688 јединица 

књижне и 248 јединица некњижне грађе. 

 
Планирано Остварено % остварења 

плана 

Број издатих јединица библ. грађе 135.000 161.936 120% 

Табела 5: Број издатих јединица библиотечке грађе у 2018. год. 

5.8.3.3 Програми 

У Библиотеци је током 2018. године одржано укупно 141 (планирано 80) културно-образовних 

програма, чиме је план премашен за 76,25%. Програме је посетило укупно 11.966 особа, од чега је 

6.018 особа посетило програме за одрасле, а 5.948 програме за децу и младе. Одржано је 55 

програма за одрасле и 86 програма за децу и младе. 

Културно-образовни програми Број 
програма 

Број 
посетилаца 

Програми за одрасле 55 6.018 

Програми за децу и младе 86 5.948 

Укупан број програма/посетилаца 141 11.966 
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Табела 6: Број одржаних програма у 2018. год. 

Посебно бисмо истакли следеће програме, односно програмске активности: 

У суботу, 17.11.2018. у просторијама библиотеке „Лаза Костић“, одржана је радионица  посвећена 

родно сензитивним приступима болестима зависности. Радионичарску активност водила је Анђелка 

Јелчић, терапеут, а повод је било објављивање њене књиге „Пут лептира“ (Београд, 2018.) 

Посебне активности и пројекти  

У оквиру програма микрогрантова које додељује Викимедија Србије, Библиотека града Београда 

организовала је пројекат писања квалитетних чланака на Википедији на српском језику „Београдски 

библиотекари о Београду” (БГБ о БГД). Идеја је да се напише што више енциклопедијских чланака о 

Београду, Београђанима, књигама о Београду, београдским улицама и свим другим темама које су на 

неки начин у вези са Београдом. За почетак, написани су  чланци о општинским библиотекама БГБ. 

Свој допринос раду и резултатима Пројекта дали су Јасна Јанковић и Владан Николић. 

5.8.4 Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ 

Основни показатељи 2016. 2017. 2018. 

Број уписаних чланова 8.511 8.516 8.507 

Број корисника 67.792 82.364 81.084 

Број издатих јединица библ. грађе 137.402 151.621 161.936 

Обрт фонда 2 1,85 1,58 

Број одржаних програма 132 145 141 

Број посетилаца програма 7.247 14.289 11.966 

Табела 7: Основни показатељи успешности рада, хронолошки преглед 

Хронолошки приказ показује да је број чланова уписаних у 2018. години приближан броју уписаних 

чланова у 2017. и 2016. години, тј. незнатно мањи. Од 2017. године, број издатих јединица 

библиотечке грађе је у порасту, захваљујући додатним напорима библиотекара да програмски 

квалитетно и креативно делују  у области популарисања квалитета читања. 

5.8.5 Фонд 

Активни фонд Библиотеке садржи 85.40512 јединица библиотечке грађе, док се у депозиту 

(неактивни фонд) налази 5.209 јединица. 

Фонд Библиотеке је обогаћен са 3.592 јединице библиотечке грађе (јануар-јун 1.914, јул-децембар 

1.678), од чега је највише набављено публикација из стране и домаће књижевности, а затим из 

књижевности за децу.  

У 2018. није било расхода библиотечких  јединица грађе. 

                                                             
12 Активни фонд Библиотеке садржи 85.405 библиотечких јединица (81.813 + годишњи прираштај  3.592) 
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5.8.6 Кадар 

У одељењу библиотека „Лаза Костић“ на пословима циркулације тј. рада са читаоцима,  ангажовано 

је десет стручних радника (пет библиотекара, један виши књижничар, четири књижничара).  

Током радне календарске године, стручна усавршавања су циљано бирана и похађана у смислу 

подстицања и развијања додатних стручних интересовања, нових вештина. Детаљан приказ стручних 

активности запослених, дат је у Одељку 3.10 Извештаја. 

5.8.7 Простор и опрема 

Поводом успостављања библиотечког пословања на платформи БИСИС 5, током месеца октобра, 

постављена су нова компјутерска кућишта у четири чукаричка огранка као и рутер уређаји од новог 

провајдера „Беотел“ (укључујући и централну библиотеку „Лаза Костић“). Извршена је редакција 

„базе“ књижних фондова огранка, рађених (2012-2014. године) у табеларном формату „Excel“. Током 

2019. године, пре коначног програмског конвертовања поменутих података, извршиће се завршна 

провера унетих. Крајњи циљ је зачетак циркулације у огранцима на платформи БИСИС 5. 

Извршена је набавка додатних грејних тела (уљани радијатори, ком. 5) 

5.8.8 Сарадња 

Као и ранијих година, традиционална сарадња са установама и организацијама на територији 

локалне заједнице: Градска општина Чукарица, ЈП ПТТ „Београдски венац“ 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, Геронтолошки центар Чукарица. 

5.9 ОДЕЉЕЊЕ БИБЛИОТЕКА „ИЛИЈА ГАРАШАНИН“, ГРОЦКА  

5.9.1 Организациона структура 

Одељењу библиотеке „Илија Гарашанин” припадају: 

 Централна библиотека „Илија Гарашанин”   

 Огранак „Калуђерица” 

 Огранак „Врчин” 

  Огранак „Дечје одељење” 

5.9.2 Најзначајнији резултати у 2018. години 

Током 2018. године, Библиотека је остварила следеће најзначајније резултате: 

 У Библиотеку је уписано 7.211 чланова, чиме је план премашен за 103%; 
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 Централна библиотека „Илија Гарашанин”  је отпочела библиотечко пословање у програму 

БИСИС 5. 

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

5.9.3.1 Чланови  

У току 2018. године,  у Библиотеку је уписано укупно 7.211 чланова, што чини 103% остварења плана. 

(план премашен за 3%).  

 
Планирано Остварено % остварења 

плана 

Број уписаних чланова 7.000 7.211 103% 

Табела 1: Број уписаних чланова у 2018. год. 

Као што се из доње табеле може видети, највише чланова уписано је у огранку „Калуђерица” , а 

потом у Централнoj библиотеци „Илија Гарашанин”. 

Одељење библиотека „Илија 
Гарашанин”, Гроцка 

Остварено 

Централна библиотека „Илија 
Гарашанин” 

1.854 

Огранак „Калуђерица” 2.592 

Огранак „Врчин” 1.061 

„Дечје одељење” 1.704 

Укупно 7.211 

Табела 2: Број уписаних чланова у 2018 год., по објектима 

Највише чланова у Библиотеку је уписано у новембру  и октобру, а најмање у децембру, јануару и 

фебруару. 

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

Број уписаних 
чланова 460 460 532 486 803 812 466 410 617 817 1.005 343 

Табела 3: Број уписаних чланова у 2018 год., по месецима 

Посматрано према полу, у Библиотеку је уписано укупно 3.910 жена и 3.301 мушкарац, што показује 

да је већи број чланова женског пола. 

Посматрано према занимању/узрасту, највише је уписано предшколске деце 13.276 , а за њима 

следе ученици средњих  школа 8.383. Најмање је уписаних особа старости преко 65 година 2.759.  

Занимање Број чланова 

Деца предшколског узраста 3.986 

Ученици основне школе 1.047 

Ученици средње школе 561 

Студенти 326 

Запослени 772 

Незапослени                    93 
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Пензионери  
Пензионери са плаћеном чланарином 370 

 
65+   43 

Остали 13 

Укупно 7.211 

Табела 4: Број уписаних чланова у 2018 год., према занимању/узрасту 

Од укупног броја чланова, њих 2.887 (40,1%) у Библиотеку су се уписали први пут, док је 4.324 (59,9%) 

чланова обновило чланство. 

Библиотека је реализовала колективне уписе чланова 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 2018. години користило је укупно 64.723 корисника, од чега фонд 58.658, 

читаоницу 2.203, интернет читаоницу 559, а референсне услуге 3.303 корисника. Фонд су највише 

користила деца предшколског узраста - 13.276, запослени - 9.620 и ученици средњих школа - 8.383. 

На коришћење је издато укупно 108.868 јединица библиотечке грађе, што чини 15 јединица по 

уписаном члану. Табела испод показује да је издато 167% више јединица од планираног, тако да 

можемо констатовати да је план премашен. С обзиром да се у Библиотеци налази укупно 91.574 

јединица библиотечке грађе, остварен је обрт фонда од 1,18.  

 
Планирано Остварено % остварења 

плана 

Број издатих јединица библ. грађе 65.000 108.868 167% 

Табела 5: Број издатих јединица библиотечке грађе у 2018. год. 

5.9.3.3 Програми 

У Библиотеци је током 2018. године одржано укупно 189 културно-образовних програма. Програме је 

посетило укупно 7.989 особа, од чега је 3.948 особа посетило програме за одрасле, а 4.041 програме 

за децу и младе. Одржано је 111 програма за одрасле и 78 програма за децу и младе. 

Културно-образовни програми Број 
програма 

Број 
посетилаца 

Програми за одрасле 111 3.948 

Програми за децу и младе 78 4.041 

Укупан број програма/посетилаца 189 7.989 

Табела 6: Број одржаних програма у 2018. год. 

5.9.4 Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ 

Основни показатељи 2016. 2017. 2018. 

Број уписаних чланова 7.795 7.790 7.211 

Број корисника 66.517 74.338 74.060 
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Број издатих јединица библ. грађе 114.798 113.494 108.868 

Обрт фонда 1,73 1,635 1,5 

Број одржаних програма 155 155 189 

Број посетилаца програма 10.450 10.880 7.989 

Табела 7: Основни показатељи успешности рада, хронолошки преглед 

Хронолошки приказ показује да је број чланова уписаних у 2018. години мањи од уписаних чланова у 

2017. години, иако је премашен план. Библиотека је пред отварање Централног одељења у Гроцкој 

радила привремено у Дечјем одељењу са смањеним капацитетом, до отварања у фебруару. 

5.9.5 Фонд 

Активни фонд Библиотеке садржи 91.574 јединица библиотечке грађе. Фонд Библиотеке је обогаћен 

са 2.686 јединица библиотечке грађе, од чега је највише набављено публикација из стране 

књижевности 1.243, а затим из домаће књижевности 414 и из књижевности за децу 440.  

5.9.6 Кадар 

Од укупног броја запослених: 2 запослена са високим образовањем и стручним звањем библиотекар, 

5 запослених са средњим образовањем и стручним звањем књижничар. 

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

5.9.7 Простор и опрема 

Библиотека у Врчину је добила нов рачунар, тастатуру и миш; Дечје одељење је добило нов рачунар, 

тастатуру и миш; Одељење у Калуђерици је добило нов рачунар и тастатуру. 

5.9.8 Сарадња 

Сарадња са невладином организацијом „Млади за Калуђерицу“, са предшколским установама и 

основним школама на подручју Општине Гроцка. 

5.10 ОДЕЉЕЊЕ БИБЛИОТЕКА „ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ“, МЛАДЕНОВАЦ  

5.10.1    Организациона структура 

Одељење библиотеке „Деспот  Стефан Лазаревић” чини  Централна библиотека „Деспот  Стефан 

Лазаревић ”.   

5.10.2 Најзначајнији резултати у 2018. години 

Током 2018. године, Библиотека је остварила следеће најзначајније резултате: 



167 

 У Библиотеку су уписана 5.542 члана, чиме је остварено 85,2% од планираног; 

 У Библиотеку је уписано  10%  укупног становништва општине Младеновац; 

 Одржан је 71 програм  за децу и одрасле, што чини 100% остварења плана; 

 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 2018. године, у Библиотеку су  уписана  укупно 5.542 члана, што чини 85,2% остварења плана. 

(план није oстварен за 14,8%).  

 
Планирано Остварено % остварења 

плана 

Број уписаних чланова 6.500 5.542 85,2% 

Табела 1: Број уписаних чланова у 2018. год. 

Отварање привременог пулта још није реализовано, тако да се чланови уписују само у Централној 

библиотеци. 

Највише чланова у Библиотеку је уписано у месецу новембру и децембру, а најмање у августу и јуну. 

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

Број уписаних 
чланова 285 305 412 360 263 217 274 154 767 781 875 849 

Табела 2: Број уписаних чланова у 2018 год., по месецима 

Посматрано према полу, у Библиотеку је уписано укупно 2.549 жена и 2.993 мушкарца, што показује 

да је већи број чланова мушког пола. 

Посматрано према занимању/узрасту, највише је уписано деце предшколског узраста 1.768, а за 

њима следе ученици основних школа 1.142. Најмање је незапослених 18.  

Занимање Број чланова 

Деца предшколског узраста 1.768 

Ученици основне школе 1.141 

Ученици средње школе 185 

Студенти 274 

Запослени 933 

Незапослени (према евиденцији НСЗ) 18 

Пензионери  
Пензионери са плаћеном чланарином 13 

397 
65+   384 

Остали 826 

Укупно 5.542 

Табела 3: Број уписаних чланова у 2018 год., према занимању 
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Од укупног броја чланова, њих 1.680 (30,3%) у Библиотеку су се уписали први пут, док је 3.862 (69,7%) 

чланова обновило чланство. 

5.10.3.2 Корисници и коришћење услуга 

Услуге Библиотеке у 2018. години користило је укупно 26.697 корисника, од чега фонд 23.571,  

читаоницу 1.965, а референсне услуге 1.161 корисник. Фонд су највише користили ученици основних 

школа, предшколци и запослени, а референсне услуге одрасли и деца. 

На коришћење је издато укупно 72.559 јединице библиотечке грађе, што чини 13 јединица по 

уписаном члану. Табела испод показује да је издато 3% мање јединица од планираног, тако да 

можемо констатовати да план није премашен. С обзиром да се у Библиотеци налази укупно 72.498 

јединица библиотечке грађе, остварен је обрт фонда од 0,99. Укупно је издато 72.090 јединица 

књижне и 469 јединица некњижне грађе. 

 
Планирано Остварено % остварења 

плана 

Број издатих јединица библ. грађе 75.000 72.559 97% 

Табела 4: Број издатих јединица библиотечке грађе у 2018. год. 

5.10.3.3 Програми 

У Библиотеци је  током 2018. године одржан  укупно 71 културно-образовни програм, чиме је план 

испуњен 100%. Програме је посетило укупно 1.124 особе, од чега је 357 особа посетило програме за 

одрасле, а 767 програме за децу и младе. Одржано је 9 програма за одрасле и 62 програма за децу и 

младе. 

Културно-образовни програми Број 
програма 

Број 
посетилаца 

Програми за одрасле 9 357 

Програми за децу и младе 62 767 

Укупан број програма/посетилаца 71 1.124 

Табела 5: Број одржаних програма у 2018. год. 

Највише је било програма за децу и младе, а најпосећенија су била предавања, промоције и  

радионице. 

Посебно бисмо истакли следеће програме, односно програмске активности: 

 Промоције: „Лаку ноћ Меланија” аутора Зорана Грујића Грује; „Крила у мермеру” ауторке 

Снежане М. Вељковић; „О љубави и другим моронима” ауторке Данијеле Костић; 

 Предавања О мање познатим књижевностима с циљем  да се популаришу савремена 

скандинавска књижевност, књижевност Далеког Истока, јапанска књижевност, персијска 

       и индијска љубавна поезија. Предавач  је био Никола Филиповић, библиотекар;        

 Радионице: Понедељком у 10, хуманитарног карактера, са младим корисницима из Дневног 

боравка деце ометене у развоју; Хајде да читамо заједно с предшколцима и ученицима 
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првих разреда основних школа; Писање критичког приказа, намењен  ученицима основних 

школа;  

 Такмичење Оштро перце 2018/2019 за ученике основних школа с територије општине 

Младеновац у организацији Актива школских библиотекара и Библиотеке. Најбоље ученичке 

радове Библиотека је наградила књигама завичајних писаца. 

 У оквиру манифестације Дани европске баштине: уметност делења реализовани су 

програми у сарадњи са ученицима и суграђанима: Било је то на овом месту за ученике ОШ 

„Коста Ђукић”.  Ученици су упознати с историјским локалитетом у близини учионица, на ком 

су стрељане бројне жртве из Другог светског рата; Деке и баке причају приче и легенде са 

ученицима ОШ „Момчило Живојиновић” и у сарадњи с општинским УБНОР-ом Младеновац; 

Пишемо бајку - литерарни конкурс за ауторску бајку расписала је Библиотека за ученике 

основних и средњих школа; Караока вече одржано је у сарадњи с наставником музичке 

културе Стефаном Ненадовићем за најбоље чланове хора ОШ „Свети Сава”; Нову музичку 

композицију „Добар дан, Европо” представила је младеновачка група „No excusse”  на  челу 

са Ненадом Вјештицом, музичаром. 

5.10.4 Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ 

Основни показатељи 2016. 2017. 2018. 

Број уписаних чланова 5.538 5.436 5.542 

Број корисника 25.579 29.729 26.697 

Број издатих јединица библ. грађе 75.048 79.992 72.559 

Обрт фонда 1,10 1,14 0.99 

Број одржаних програма 94 170 71 

Број посетилаца програма 3.203 6.014 1.124 

Табела 6: Основни показатељи успешности рада, хронолошки преглед 

Хронолошки приказ показује да је број чланова уписаних у 2018. години већи од уписаних чланова у 

2017. и 2016. години. Број корисника у 2018. години је мањи у односу на број корисника у 2017. 

години, а већи  је у односу на 2016. годину. Број издатих јединица библиотечке грађе у 2018. години  

је мањи у односу на број издатих јединица у 2017. и 2016. години. Обрт фонда  у 2018. години је 

мањи од обрта фонда у 2017. и 2016. години. Број одржаних програма у 2018. години је мањи од 

броја одржаних програма у 2017. и 2016. години. Број посетилаца програма  у 2018. години је мањи  

у односу  на 2017. и  2016. годину.  

5.10.5 Фонд 

Активни фонд Библиотеке садржи 72.498 јединица библиотечке грађе, док се у депозиту (неактивни 

фонд) налази 4.000  јединица. 

Фонд Библиотеке је обогаћен са 2.371 јединицом библиотечке грађе, од чега је највише набављено 

публикација из стране и домаће књижевности, а затим из књижевности за децу.  
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5.10.6 Кадар 

У Библиотеци раде 4 стручна радника: 2 библиотекара (ВСС), 1 виши књижничар (ВШС) и 1 

књижничар. 

Јасмина Чабрило, библиотекар, од  1. новембра 2017. године не ради у Библиотеци (статус мировање 

радног односа). 

Од 19. новембра као књижничар ради Мирјана Радојичић на неодређено време. 

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

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 одвија акција добровољног давања крви у сарадњи са 

Црвеним крстом - одељење Младеновац. А са корисницима из Дневног боравка за децу ометену  у 

развоју, одржавују се једном недељно радионице „Понедељком у 10” у Библиотеци.  

5.10.9 Модернизација 

30. новембра, уведен је програм БИСИС 5. 

5.11 ОДЕЉЕЊЕ БИБЛИОТЕКА „МИОДРАГ БУЛАТОВИЋ“, РАКОВИЦА  

5.11.1 Организациона структура 

Одељењу библиотеке „Миодраг Булатовић” припадају: 

 Централна библиотека „Миодраг Булатовић”   

 Огранак „Исидора Секулић”, Ресник 

5.11.2 Најзначајнији резултати у 2018. години 

Током 2018. године, Библиотека је остварила следеће најзначајније резултате: 

 Завршним овогодишњим уписним и програмским активностима, остварено је 80% уписног 

плана (5.176 чланова од планираних 6.500 чланова). Имајући у виду тешкоће пословања 

раковичких библиотека, овакав резултат може се доживети као значајан успех; 

 Википедија - учешће и доприноси у пројекту „Београдски библиотекари о Београду“ (мини 

грант Викимедије Србије). Пројекат писања квалитетних чланака на „Википедији“ на српском 
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језику „Београдски библиотекари о Београду” (БГБ о БГД)  проглашен је за најбољи пројекат 

„Викимедије Србије за 2018.“ (03.12.2018.). Допринос наведеном успеху дали су и 

библиотекари Андријана Јеловац и Зорица Јовичић. 

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

5.11.3.1 Чланови  

У току 2018. године,  у Библиотеку је уписано укупно 5.176 чланова, што чини 80% остварења плана 

(план није премашен).  

 
Планирано Остварено % остварења 

плана 

Број уписаних чланова 6.500 5.176 80% 

Табела 1: Број уписаних чланова у 2018. год. 

Као што се из доње табеле може видети, највише чланова уписано је у централној библиотеци 

„Миодраг Булатовић“, а потом у огранку „Исидора Секулић“, Ресник.   

Одељење библиотека „Миодраг 
Булатовић”, Раковица 

Остварено 

Централна библиотека 4.503 

Огранак „Исидора Секулић”, Ресник 673 

Укупно 5.176 

Табела 2: Број уписаних чланова у 2018 год., по објектима 

Највише чланова у Библиотеку је уписано у септембру и новембру, а најмање у фебруару. 

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

Број уписаних 
чланова 241 159 344 128 219 153 187 239 1.096 607 1.142 661 

Табела 3: Број уписаних чланова у 2018 год., по месецима 

Посматрано према полу, у Библиотеку је уписано укупно 2.899 жена и 2.277 мушкараца, што показује 

да је већи број чланова женског пола. 

Посматрано према занимању/узрасту, највише је уписано деце предшколског узраста  1.728, а за 

њима следе ученици основне школе 1.304, пензионери 1.227. Најмање је уписаних студената 69.  

Занимање/узраст Број чланова 

Деца предшколског узраста 1.728 

Ученици основне школе 1.304 

Ученици средње школе 152 

Студенти 69 

Запослени 532 

Незапослени (према евиденцији НСЗ) 112 

Пензионери  
Пензионери са плаћеном чланарином 234 

1.227 
65+  993 



172 

Остали 52 

Укупно 5.176 

Табела 4: Број уписаних чланова у 2018 год., према занимању/узрасту 

Од укупног броја чланова, њих 1.180 (22%)  у Библиотеку су се уписали први пут, док је 3.996 (88%) 

чланова обновило чланство. 

Библиотека је реализовала колективне уписе чланова са ЈП ПТТ Србија, радном јединицом 

„Београдски венац“ (Раковица); колективне уписе чланова са организацијом пензионера,  

добровољним даваоцима крви (Црвени крст Раковица), децом прешколског узраста из вртића у 

окружењу библиотека као и са ученицима првих разреда раковичких основних школа.  

5.11.3.2 Корисници и коришћење услуга 

Услуге Библиотеке у 2018. години користило је укупно 30.211 корисника, од чега фонд 23.156, 

читаоницу 793, интернет читаоницу 511, а референсне услуге  5.751 корисник. Фонд су највише 

користили запослени, корисници из катеорије „65+“, ученици основних школа, деца предшколског 

узраста и ученици средње школе, читаоницу и интернет услуге  одрасли и корисници из категорије 

„млади“ (ученици средње школе и студенти), а референсне услуге корисници из категорије „млади“ 

(ученици средње школе и студенти). 

На коришћење је издато укупно 67.317 јединица библиотечке грађе, што чини 13 јединица по 

уписаном члану. Табела испод показује да је издато 23% мање јединица од планираног, тако да 

можемо констатовати да  план није премашен. С обзиром да се у Библиотеци налази укупно 53.804 

јединица библиотечке грађе, остварен је обрт фонда од 0.79. Укупно је издато 67.280 јединица 

књижне и 37 јединица некњижне грађе. 

 
Планирано Остварено % остварења 

плана 

Број издатих јединица библ. грађе 100.000 67.317 67% 

Табела 5: Број издатих јединица библиотечке грађе у 2018. год. 

5.11.3.3 Програми 

У Библиотеци је током 2018. године одржано укупно 55 културно-образовних програма, чиме је план 

остварен у потпуности (100%), тј. незнатно премашен за 10%. Програме је посетило укупно 6.959 

особа, од чега је 4.367 особа посетило програме за одрасле, а 2.592 програма за децу и младе. 

Одржано је 25 програма за одрасле и 30 програма за децу и младе. 

Културно-образовни програми Број 
програма 

Број 
посетилаца 

Програми за одрасле 25 4.367 

Програми за децу и младе 30 2.592 

Укупан број програма/посетилаца 55 6.959 

Табела 6: Број одржаних програма у 2018. год. 
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Посебне активности и пројекти   

У оквиру програма микрогрантова које додељује Викимедија Србије, Библиотека града Београда је 

организовала пројекат писања квалитетних чланака на Википедији на српском језику „Београдски 

библиотекари о Београду” (БГБ о БГД). Идеја је да се напише што више енциклопедијских чланака о 

Београду, Београђанима, књигама о Београду, београдским улицама и свим другим темама које су на 

неки начин у вези са Београдом. За почетак, написани су  чланци о општинским библиотекама БГБ. 

Свој допринос раду и резултатима Пројекта дали су Андријана Јеловац и Зорица Јовичић. 

5.11.4 Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ 

Основни показатељи 2016. 2017. 2018. 

Број уписаних чланова 6.505 6.543 5.176 

Број корисника 40.479 36.925 30.211 

Број издатих јединица библ. грађе 84.573 75.240 67.317 

Обрт фонда 1,8 1,5 0,79 

Број одржаних програма 69 67 55 

Број посетилаца програма 4.793 6.275 6.959 

Табела 7: Основни показатељи успешности рада, хронолошки преглед 

Хронолошки приказ показује да је број чланова уписаних у 2018. години мањи од броја уписаних 

чланова у 2017. и у 2016. години. Не треба заборавити да су  затворени, најпре огранак на Петловом 

брду (од новембра 2011), затим на Видиковцу (огранак „Мирослав Антић“, привремено затворен  у 

мају, 2014.) и на крају огранак „Милош Црњански“ (привремено затворен од новембра 2017.) 

5.11.5 Фонд 

Активни фонд Библиотеке садржи 53.80413 јединица библиотечке грађе, док се у депозиту 

(неактивни фонд)14 налази 26.477 јединица.  

Фонд Библиотеке је обогаћен са 2.830 јединица библиотечке грађе, од чега је највише набављено 

публикација из  стране и домаће књижевности, а затим из  књижевности за децу.  

У 2018. није било расхода библиотечких  јединица грађе. 

 

 

                                                             
13 Бројно стање књижног фонда за 2017. (50.974) са прираштајем за 2018. (2.830). 
14Депозит, 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. 
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5.11.6 Кадар 

Током радне календарске године, стручна усавршавања су циљано бирана и похађана у смислу 

подстицања и развијања додатних стручних интересовања, нових вештина. Детаљан приказ стручних 

активности запослених, дат је у Одељку 3.10 Извештаја. 

5.11.7 Простор и опрема 

Од 11.12.2018. циркулација у Централној библиотеци „Миодраг Булатовић“, обавља се на 

платформи БИСИС 5.  

Дуго очекивана замена дотрајале прозорске столарије у библиотеци „Миодраг Булатовић“, 

Миљаковац I, урађена је током прве децембарске недеље.  

Извршена је набавка додатних грејних тела (уљани радијатори, ком. 5).  

Два огранка су и даље у статусу „привремено затворен“ („Милош Црњански“, Стара Раковица и 

„Мирослав Мика Антић“, Видиковац). Након вишегодишњег ишчекивања, у оба огранка је уведена 

струја са сопственим струјомером тј. мерним местом. Побољшање просторне инфраструктуре 

огранка „Милош Црњански“, наставиће се и у  2019. години. Након тога, могућ је поновни рад са 

читаоцима у том огранку.  

5.11.8 Сарадња 

Традиционална сарадња са установама и организацијама на територији локалне заједнице: Градска 

општина Раковица, ЈП ПТТ „Београдски венац“ (Раковица), вртићи предшколске установе  „Раковица”, 

раковичке основне школе, професорски колектив XV београдске гимназије, Центар за културу 

Раковица, организаца „Пријатељи деце Раковице“, клубови пензионера, старешине и чланови два 

извиђачка одреда  као и Црвеног крста Раковице. 

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 2018. години 

Током 2018. године, Библиотека је остварила следеће најзначајније резултате: 

 Остварен је уписни план од 3.500 чланова, чиме је план остварен у потпуности (100%); 



175 

 Поводом обележавања Дана ГО Барајево (28.10.2018.), колегиница Виолета Младеновић 

добила је признање за остварене трогодишње резултате у раду са корисницима и житељима 

локалне заједнице (http://www.barajevo.org.rs/); 

 На нивоу локалне заједнице и шире, програмске активности библиотеке „Бранко Ћопић“ 

Вранић, постале су знак квалитетне препознатљивости; 

 Википедија - учешће и доприноси у пројекту „Београдски библиотекари о Београду“ (мини 

грант Викимедије Србије). Пројекат писања квалитетних чланака на „Википедији“ на српском 

језику „Београдски библиотекари о Београду” (БГБ о БГД)  проглашен је за најбољи пројекат 

„Викимедије Србије за 2018“ (03.12.2018.). Запажени допринос наведеном успеху дала је и  

Виолета Младеновић. 

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

5.12.3.1 Чланови  

У току 2018. у Библиотеку је уписано укупно 3.500 чланова, што чини 100% остварења плана.  

 
Планирано Остварено % остварења 

плана 

Број уписаних чланова 3.500 3.500 100% 

Табела 1: Број уписаних чланова у 2018. год. 

Као што се из доње табеле може видети, највише чланова уписано је у централној библиотеци „Јован 

Дучић“, а потом у огранку „Бранко Ћопић“, Вранић.  

Одељење библиотека „Јован 
Дучић”, Барајево 

Остварено 

Централна библиотека 2.932 

Огранак „Бранко Ћопић“, Вранић 568 

Укупно 3.500 

Табела 2: Број уписаних чланова у 2018 год., по објектима 

Највише чланова у Библиотеку је уписано у мају, октобру и децембру, а најмање у јулу и августу.  

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

Број уписаних 
чланова 84 60 106 658 589 188 50 31 129 414 245 946 

Табела 3: Број уписаних чланова у 2018 год., по месецима 

Посматрано према полу, у Библиотеку је уписано укупно 1.976 жена и 1.524 мушкараца, што показује 

да је већи број чланова женског пола. 

Посматрано према занимању/узрасту, највише је уписано ученика основне школе 1.059, деце 

предшколског узраста  812, а за њима следе запослени 711. Најмање је уписаних студената 29.  

Занимање/узраст Број чланова 

Деца предшколског узраста 812 

http://www.barajevo.org.rs/
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Ученици основне школе 1.059 

Ученици средње школе 62 

Студенти 29 

Запослени 711 

Незапослени (према евиденцији НСЗ) 42 

Пензионери  
Пензионери са плаћеном чланарином 29 

474 
65+  445 

Остали 311 

Укупно 3.500 

Табела 4: Број уписаних чланова у 2018 год., према занимању/узрасту 

Од укупног броја чланова, њих 1.594 (46%) у Библиотеку су се уписали први пут, док је 1.906 (54%) 

чланова обновило чланство. 

Библиотека је реализовала колективне уписе чланова са Градском општином Барајево, 

организацијом пензионера, добровољним даваоцима крви (Црвени крст Барајево), децом 

предшколског узраста из вртића у окружењу библиотека као и са ученицима првих разреда 

барајевских основних школа.  

5.12.3.2 Корисници и коришћење услуга 

Услуге Библиотеке у 2018. години користило је укупно 13.215 корисника, од чега фонд 11.411, 

читаоницу 740, интернет читаоницу 67, а референсне услуге 997 корисника. Фонд су највише 

користили запослени, ученици основне школе, деца предшколског узраста, читаоницу су највише 

користили чланови из категорије „млади“ (средња школа и студенти), интернет и референсне услуге 

исто. 

На коришћење је издато укупно 29.302 јединице библиотечке грађе, што чини 8 јединица по 

уписаном члану. Табела испод показује да је издато 2% мање јединица од планираног, тако да 

можемо констатовати да план није премашен. С обзиром да се у Библиотеци налази укупно 46.845  

јединица библиотечке грађе, остварен је обрт фонда од  0,63. Укупно је издато 29.249 јединица 

књижне и 53 јединице некњижне грађе. 

 
Планирано Остварено % остварења 

плана 

Број издатих јединица библ. грађе 30.000 29.302 98% 

Табела 5: Број издатих јединица библиотечке грађе у 2018. год. 

5.12.3.3 Програми 

У Библиотеци је током 2018. године одржано укупно 97 културно-образовних програма, чиме је план  

премашен за 61%. Програме је посетило укупно 5.179 особа, од чега је 1.623 особа посетило 

програме за одрасле, а 3.556  програме за децу и младе. Одржано је 24 програма за одрасле и 73 

програма за децу и младе. 

Културно-образовни програми Број 
програма 

Број 
посетилаца 
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Програми за одрасле 24 1.623 

Програми за децу и младе 73 3.556 

Укупан број програма/посетилаца 97 5.179 

Табела 6: Број одржаних програма у 2018. год. 

Посебне активности и пројекти   

У оквиру програма микрогрантова које додељује Викимедија Србије, Библиотека града Београда 

организовала је пројекат писања квалитетних чланака на Википедији на српском језику „Београдски 

библиотекари о Београду” (БГБ о БГД). Идеја је да се напише што више енциклопедијских чланака о 

Београду, Београђанима, књигама о Београду, београдским улицама и свим другим темама које су на 

неки начин у вези са Београдом. За почетак, написани су  чланци о општинским библиотекама БГБ. 

Велики допринос дала је Виолета Младеновић. 

Истичемо  и успешно остварење пројекта „Плаво у средини” у коме је библиотека „Бранко Ћопић” 

била један од реализатора програма. Пројекат је финансиран од стране ГО Барајево, носилац 

пројекта је Културно уметничко друштво „Вранић” са којим Библиотека често сарађује. Пројекат је од 

идеје до остварења, мотивисан одлуком ЕУ да је 2018. година проглашена европском годином 

културног наслеђа са слоганом „Наше наслеђе, тамо где се прошлост среће са будућношћу“. Циљ ове 

иницијативе је приближавање културне баштине грађанима, подизање свести о њеном значају и 

вредности, кроз активности и догађаје на свим нивоима, укључујући и локални. Основу за активности 

на афирмацији културно-историјске баштине Вранића представља формирање и ажурирање 

завичајног фонда. Ова иницијатива је покренута од стране Библиотеке децембра 2017. Прикупљене 

књиге, документа и фотографије биле су незаменљив извор података за рад на електронској 

доступности таквих извора грађе, путем Википедије. Аутор таквих података на „Вики-страницама“ 

Википедије је и колегиница Виолета Младеновић (током месеца април-мај 2018. урадила је петнаест 

одредница Википедије које се односе на историју, личности и догађаје из Вранића). 

5.12.4 Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ 

Основни показатељи 2016. 2017. 2018. 

Број уписаних чланова 3.528 3.512 3.500 

Број корисника 14.357 18.080 13.148 

Број издатих јединица библ. грађе 27.107 34.840 29.302 

Обрт фонда 0,63 1,27 0,65 

Број одржаних програма 68 96 97 

Број посетилаца програма 2.598 6.284 5.179 

Табела 7: Основни показатељи успешности рада, хронолошки преглед 

Хронолошки приказ показује да је број чланова уписаних у 2018. години у складу са планом. 

Остварени резултат је незнатно мањи у односу на претходне две године. Тада је у Централној 

библиотеци било три запослена стручна радника, у овој години два. Кадровски мањак утиче и на 

остварене резулате по наведеним категоријама. 
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5.12.5 Фонд 

Активни фонд Библиотеке садржи 46.845 јединица библиотечке грађе, док се у депозиту (неактивни 

фонд) налази 1.898 јединица. 

Фонд Библиотеке је обогаћен са 2.384 јединице библиотечке грађе, од чега је највише набављено 

публикација из  стране и домаће књижевности, а затим из књижевности за децу.  

У 2018. није било расхода библиотечких  јединица грађе. 

5.12.6 Кадар 

Одељење библиотека „Јован Дучић“ броји три стручна радника (три књижничара). Милица Ивановић 

је положила стручни испит за књижничара ( 11.12.2018.). 

Током радне календарске године, стручна усавршавања су циљано бирана и похађана у смислу 

подстицања и развијања додатних стручних интересовања, нових вештина. Детаљан приказ стручних 

активности запослених, дат је у Одељку 3.10 Извештаја. 

5.12.7 Простор и опрема 

Од 14.12.2018. циркулација у Централној библиотеци „Јован Дучић“, обавља се на платформи БИСИС 

5. 

Извршена је набавка додатних грејних тела (уљани радијатори, ком. 3) 

5.12.8 Сарадња 

Као и прошле године, тако је и током 2018. настављена сарадња 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. 

5.12.9 Друштвена одговорност 

У 2018. години, највећи допринос у овој области остварила је колегиница Виолета Младеновић, 

књижничар огранка „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.  

Хуманитарни упис представља добру праксу која се на годишњем нивоу обнавља (упис 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 2018. години 

Током 2018. године, Библиотека је остварила следеће најзначајније резултате: 

 У Библиотеку је уписано 4.529 чланова, чиме је план премашен за 1%; 

 У Библиотеку  је  уписано  21%  укупног становништва општине Сопот; 

 Реализовано је 88 културних  програма, што је 176%  у  односу  на план; 

 Одржани су  23.  Дани Милована Видаковића, додељена  награда „Мома Димић”. 

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

5.13.3.1 Чланови  

У току 2018. године, у Библиотеку је уписано укупно 4.529 чланова, што чини 101% остварења плана 

(план је премашен за 1%).  

 
Планирано Остварено % остварења 

плана 

Број уписаних чланова 4.500 4.529 101% 

Табела 1: Број уписаних чланова у 2018. 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”, Сопот 

Остварено 

Централна библиотека 2.281 

Огранак у Раљи 890 

Огранак „Љубивоје Гајић” 784 

Огранак „Брана Аксентијевић” 574 

Укупно 4.529 

Табела 2: Број уписаних чланова у 2018 год., по објектима 

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



180 

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

Број уписаних 
чланова 216 271 279 436 412 385 214 295 496 821 462 242 

Табела 3: Број уписаних чланова у 2018 год., по месецима 

Посматрано према полу, у Библиотеку је уписано укупно 2.252 жене и 2.277 мушкарца, што показује 

да је већи број чланова мушког пола. 

Посматрано према занимању/узрасту, највише је уписано деце предшколског узраста 1.382, а за 

њима следе остали 1.180. Најмање је уписано незапослених 60.  

Занимање Број чланова 

Деца предшколског узраста 1.382 

Ученици основне школе 748 

Ученици средње школе 254 

Студенти 120 

Запослени 743 

Незапослени (према евиденцији НСЗ) 60 

Пензионери  
Пензионери са плаћеном чланарином 6 

102 
65+   96 

Остали 1.120 

Укупно 4.529 

Табела 4: Број уписаних чланова у 2018 год., према занимању/узрасту 

Од укупног броја чланова,  њих 1.421 (31,4%) у Библиотеку су се уписали први пут, док је 3.108 (68,6%) 

чланова обновило чланство. 

Библиотека је реализовала колективне уписе чланова са ЈКП Сопот, ЈКП „Пијаце“ Сопот  и ГО Сопот. 

5.13.3.2 Корисници и коришћење услуга 

Услуге Библиотеке у 2018. години користило је укупно 22.464 корисника, од чега фонд 20.593, 

читаоницу 1.007, а референсне услуге 864 корисника. Фонд су највише користили запослени,  

предшколци и остали, а референсне услуге млади и деца. 

На коришћење је издато укупно 45.207 јединица библиотечке грађе, што чини 10 јединица по 

уписаном члану. Табела испод показује да је издато 17,8% мање јединица од планираног, тако да 

можемо констатовати да план није премашен. С обзиром да се у Библиотеци налази укупно 56.326 

јединица библиотечке грађе, остварен је обрт фонда од 0,80. Укупно је издато 44.672 јединице 

књижне и 535 јединица некњижне грађе. 

 
Планирано Остварено % остварења 

плана 

Број издатих јединица библ. грађе 55.000 45.207 82% 

Табела 5: Број издатих јединица библиотечке грађе у 2018. год. 
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5.13.3.3 Програми 

У Библиотеци је током 2018. године одржано укупно 88 културно-образовних програма, чиме је план 

премашен за 176%. Програме је посетило укупно 2.653 особе, од чега је 1.274 особа посетило 

програме за одрасле, а 1.379 програме за децу и младе. Одржано је 8 програма за одрасле и 80 

програма за децу и младе. 

Културно-образовни програми Број 
програма 

Број 
посетилаца 

Програми за одрасле 8 1.274 

Програми за децу и младе 80 1.379 

Укупан број програма/посетилаца 88 2.653 

Табела 6: Број одржаних програма у 2018. год. 

Од програма највише смо имали радионице за децу и младе, а најпосећенији програм је била 

манифестација Дани Милована Видаковића. 

Посебно бисмо истакли следеће програме, односно програмске активности: 

Радионице:  Мала школа-велики људи  за  младе с  посебним  потребама из удружења „Брига о деци 

Сопот”. Корисници ове радионице заинтересовани су за читање поезије, басни и бајки, за разговор, 

цртање, рецитовање, прављење изложби; Лето у библиотеци, креативна  радионица  за ученике 

основних школа под називом Читај,цртај, пиши,причај..., где ученици сами бирају на који начин ће 

представити прочитане књиге; интерактивна радионица Окупљање љубитеља књиге/И ти си 

позван, слободно уђи речи имају магичну моћ/; 

Вече  са  Исидором  (пројекција документарног филма о Исидори Секулић)  и  трибина Исидора нас 

слуша, предавач је била књижевница Лаура Барна. Програм је одржан у  организацији Центра за 

културу Сопот и Библиотеке града Београда, а у сарадњи са Библиотеком у Сопоту; 

У оквиру манифестације Дани европске баштине: уметност делења реализовани су програми у 

сарадњи са ученицима и суграђанима од 20.09 -29.09.: Деке и баке причају приче и легенде  и Журка 

у пиџамама с ученицима трећег разреда ОШ „Јелица Миловановић” из Сопота (деци су 

представљене сликовнице с разноликим традиционалним садржајима из земаља у региону); С  

модом  кроз  време, модна ревија одевних предмета из прошлости уклопљених  у  садашњост, у  

сарадњи са ученицима ОШ „Цана Марјановић” Раља; Размена рукотворина-традиционални базар, 

програм је припремила Библиотека у сарадњи с клубом пензионера из Сопота; Традиционална јела-

сакупљање рецепата-израда кувара, програм је реализован с ученицима истуреног  одељења ОШ 

„Милорад Мића Марковић” из Малог Пожаревца у огранку „Љубивоје Гајић” у  М. Пожаревцу; 

 Традиционални програми : Општинско такмичење рецитатора  у организацији Библиотеке, а 

под покровитељством ГО Сопот; Пролећно-ускршње маштарије - изложбе дечјих 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; 

 Књижевни конкурс „Сопот - мој завичај” био је по шести пут расписан под покровитељством 

ГО Сопот, а у организацији Библиотеке. Конкурс се расписује за необјављену песму и причу о 

завичају и отворен је од 01. октобра до 30. новембра. На конкурс је пристигло 78 радова. 

Награђени су учесници (од 1-3 места) из све четири категорије: учесници до 11 година, 11/15 
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година, 15/19 година и одрасли аутори. ГО Сопот донирала је средства за новчане награде, а 

свим учесницима књижевног конкурса, Општина је уручила и  захвалнице, док је Библиотека 

награђеним учесницима даривала књиге. 

Посебне активности и пројекти  

У  част првог српског романописца, ове године је одржана, по двадесет трећи пут, манифестација 

Дани Милована Видаковића у организацији Библиотеке града Београда, одељења Библиотеке 

„Милован Видаковић”, ГО Сопот и Црквене општине Неменикуће. У оквиру манифестације одржана 

су два традиционална програма: 

Програм Под липама манастира Тресије (7.јул), водила је колегиница Исидора Ињац из БГБ-а, која је 

уједно представила и издавачку делатност Библиотеке града Београда. Председник ГО Сопот 

Живорад Милосављевић упутио је поздравну реч. У програму су наступале Биљана Ђуровић, драмски 

уметник која је казивала одломак „Из књиге староставне” Милице Бакрач, затим песму „О пореклу” 

Десанке Максимовић и  „Увод у Велики рат”, а у музичком  делу је наступила Марија Вучковић, 

солиста с пратњом. Представљена је издавачка делатност и Општина Сопот и Младеновац. У 

организацији Центра за културу Сопот почела је са радом Ликовна колонија „Тресије - Неменикуће 

2018”.  

На Петровдан 12. јула, у порти Неменикућке цркве, oдржан је централни програм у оквиру 

Манифестације. Поздравну реч упутили су Горан Лукић, протонамесник и Живорад Милосављевић, 

председник ГО Сопот. У програму су учествовали академик Матија Бећковић, а глумица Вјера 

Мујовић казивала је песме Десанке Максимовић. У музичком делу наступали су Дивна Љубојевић и 

„Мелоди“ и КУД „Космај” из Сопота. Награда „Мома Димић” додељена је  писцу Горану Гоцићу за 

књигу „Последња станица Британија”. 

Отворена је изложба Ликовне колоније „Тресије - Неменикуће 2018” у организацији Центра за 

културу Сопот. 

5.13.4 Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ 

Основни показатељи 2016. 2017. 2018. 

Број уписаних чланова 4.508 4.510 4.529 

Број корисника 19.089 21.236 22.464 

Број издатих јединица библ. грађе 48.100 50.421 45.207 

Обрт фонда 0,92 0,93 0,80 

Број одржаних програма 85 90 88 

Број посетилаца програма 1.969 3.173 2.653 

Табела 7: Основни показатељи успешности рада, хронолошки преглед 

Хронолошки приказ показује да је број чланова уписаних у 2018. години скоро идентичан с бројем 

уписаних чланова у 2017. и  у 2016. години. Број корисника у 2018. години је већи у односу на број 

корисника у 2017. и 2016. години. Број издатих јединица библиотечке грађе у 2018. години је мањи у 

односу на број издатих једница у 2017. и 2016. години. Обрт фонда у 2018. години је мањи у односу 

на 2017. и 2016. годину. Број одржаних програма у 2018. години је мањи од броја одржаних 

програма у 2017. години, а већи у односу на број одржаних програма у 2016. години. Број посетилаца 

програма у 2018. години је мањи у односу на број посетилаца програма у 2017. години, а већи у 

односу на 2016. годину.  
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5.13.5 Фонд 

Активни фонд Библиотеке садржи 56.326 јединица библиотечке грађе, док се у депозиту (неактиван 

фонд) налази 2.900 јединица. 

Фонд Библиотеке је обогаћен са 2.300 јединица библиотечке грађе, највише публикацијама из стране 

и домаће књижевности, а затим  из књижевности за децу. 

5.13.6 Кадар 

У Библиотеци ради 5 запослених: начелник одељења (ВСС), 2 библиотекара (ВСС) и 2 књижничара 

(ССС). Колегиница Виолета Буквић, књижничар, повремено је радила и у Библиотеци у Младеновцу. 

Од 05. септембра, по Уговору о обављању привремено-повремених послова, као спремачица ради 

Милица Тодоровић у библиотекама у Сопоту и Младеновцу. 

Детаљан приказ стручних активности запослених, дат је у Одељку 3.10 Извештаја. 

5.13.7 Простор и опрема 

Постављени прикључци за интернет у огранцима у Раљи и Рогачи. Огранци су  добили и фиксне 

телефонске апарате.  

крајем новембра, сва три огранка су добили по рачунар. 

5.13.8 Сарадња 

Библиотека остварује сарадњу са свим предшколским установама на територији сопотске општине, 

са ГО Сопот која помаже у реализацији појединих културних програма и превозу књига за огранке, с 

удружењем „Брига за децу Сопот“ и Црквеном општином Неменикуће. Колективни упис је 

реализован са ГО Сопот, ЈКП  Сопот  и  ЈКП „Пијаце“ Сопот. 

5.13.9 Друштвена одговорност 

Акција хуманитарног карактера  је рад с младима с посебним потребама из удружења „Брига о деци 

Сопот“ по типу радионице „Мала школа-велики људи”, које се одржавају једном недељно у 

Библиотеци.  

5.13.10 Модернизација 

Крајем новембра, уведен је програм „БИСИС 5” у  централно  одељење Библиотеке.  
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6 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

БИБЛИОТЕКЕ                                         

У току 2018. године, одржано је петнаест седница Управног одбора Библиотеке града Београда (у 

даљем тексту УО) и четири седнице Надзорног одбора Библиотеке града Београда (у даљем тексту 

НО). 

На IX седници НО одржаној 29.01.2018. године усвојен је Записник са VIII седнице и донетe су 

следеће Одлуке:  

Одлука да се 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 31.12.2017. године, НО предложио је УО да 

донесе коначну одлуку о усвајању наведеног Извештаја Централне пописне комисије; 

Одлука којом је усвојен Извештај о извршеној контроли јавних набавки у Библиотеци града Београда 

за период од 01.01.2017. године до 31.12.2017. године; 

На X седници НО одржаној 27.02.2017. године усвојен је Записник са IX седнице и 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 2017. 

годину. 

Одлука да на основу увида и разматрања Извештаја о раду БГБ, НО предлаже УО да донесе коначну 

одлуку о усвајању Извештаја о раду БГБ за 2017. годину.  

На XI седници НО одржаној 10.10.2018. године,Закључком је усвојен Записник са X седнице.  

На I седници (конститутивна) НО одржаној 21.12.2018. године, извршено је конституисање 

Надзорног одбора Библиотеке града Београда и НО је информисан о предузетим активностима у 

вези започињања пописа у Библиотеци града Београда. 

На LIV седници УО одржаној дана 12.01.2018. године, Закључком је усвојен Записник са седнице 

одржане дана 01.11.2017. године, верификоване су Одлуке донете на XLVIII, XLIX, L, LI, LII и LIII 

седницама УО и донета је Одлука којом је усвојен Финансијки план прихода и расхода Библиотеке 

града Београда за 2018. годину. 

На LV седници УО одржаној дана 29.01.2018. године, Закључком је усвојен Записник са LIV седнице и 

донете су следеће Одлуке: 

Одлука којом је усвојен  Извештај Централне комисије о попису основних средстава, робе на 

залихама, готовине и готовинских еквивалената, фин. пласмана, потраживања и обавеза  са стањем 

на дан 31.12.2017. године; 

I Уметничка дела у вредности од 19.186.799,11 динара за 436 јединица према списку, који је саставни 

део Одлуке, књижити у корист имовине Библиотеке града Београда. 
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II Одобрава се искњижавање уметничких дела у садашњој вредности од 546.780,46 динара за 72 

јединице, према списку у прилогу који је саставни део ове одлуке. Искњижење извршити на терет 

имовине Библиотеке града Београда. 

I Одобрава се расход основних средстава услед дотрајалости, истрошености и неисправности укупне 

набавне вредности 2.504.460,27 динара, отписане вредности 2.116.352,072 динара и садашње 

вредности 388.108,20  динара; 

II   Списак расходованих основних средстава је саставни део ове одлуке. 

III Расходована основна средства уништити  и физички одстранити поштујући важеће норме за  

одлагање отпада.  

Одлука којом су усвојене Измене и допуне Програма обуке из области заштите од пожара. 

На LVI седници УО одржаној дана 27.02.2018. године, Закључком је усвојен Записник са претходне 

седнице и донете су следеће Одлуке: 

Одлука којом је усвојен Извештај о раду Библиотеке града Београда за 2017. годину; 

I Усваја се Годишњи финансијски извештај Библиотеке града Београда за 2017. годину.   

II Вишак прихода и примања-суфицит у износу од 1.423.245,00 динара опредељује се за следеће 

намене: 

 обавезе према буџету Града -           29.279,84 динара 

(неутр. буџетска средства на дан 31.12.2017. године) 

 неутрошена средства од награде К.Амброзић                                  0,06  динара 

 неутрошена средства донација                    1.075.618,58 динара  

 средства за исплату накнаде породиљама                             196.144,79 динара 

 нераспоређени вишак прихода и примања                    122.201,73 динара 

На LVII седници УО одржаној дана 30.03.2018. године, донета је Одлука којом је усвојена измена 

Финансијског плана Библиотеке града Београда за 2018. годину. 

На LVIII седници УО одржаној дана 03.04.2018.године, Закључком је усвојен Записник са LVI седнице 

Управног одбора, верификована је Одлука донета на LVII седници, донете су следеће Одлуке: 

Одлука којом је Управни одбор дао сагласност на Правилник о организацији и систематизацији 

послова у Библиотеци града Београда; 

Одлука којом је дата сагласност Библиотеци града Београда, да просторију која се налази десно од 

улаза у Библиотеку града Београда, ул. Кнез Михаилова бр. 56 (бивша електронска читаоница) да у 

закуп Туристичкој организацији Београда на период од пет година. Туристичка организација ће 

предметну просторију користити за обављање своје основне делатности и исту неће давати у 

подзакуп; 
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I Именује се жири за доделу књижевне Награде „Мома Димић” за 2016/2017. годину у саставу од 5 

(пет) чланова и то: 

 1. Проф. др. Јован Делић, председник; 

 2. Проф. Живка Маричић, члан;  

 3. Сања Милић, члан;   

 4. Др Слађана Iлић, члан; 

 5. Јасмина Нинков, директор Библиотеке града Београда, члан. 

II Мандат чланова жирија траје две године.  

Одлука којом је одобрено учлањење у Библиотеку града Београда под повлашћеним условима: 

1. У периоду од 15.04.2018. године закључно са 31.05.2018. године - Пролећни попуст; 

2. Током месеца октобра 2018. године (од 01.10.2018. године до 31.10.2018. године) поводом 

одржавања Сајма књига; 

3. Током децембра 2018. године и јануара 2019. године (од 01.12.2018. године до 31.01.2019. 

године), поводом новогодишњих и божићних празника. 

Цене чланарина у наведеним периодима износиће: 

 - Индивидуална чланарина за одрасле:                750 динара; 

 - Индивидуална чланарина за ученике основне школе (од 2-8. разреда) 

     и ученике средње школе:                 400 динара; 

 - Индивидуална чланарина за незапослене:               500 динара. 

 

На LIX седници УО одржаној дана 25.04.2018. године, донета је Одлука којом je дата сагласност 

Библиотеци града Београда да просторију која се налази десно од главног улаза у Библиотеку града 

Београда, у ул. Кнез Михаилова бр.56 (бивша електронска читаоница), површине 62m2, може дати у 

закуп на период од 5 година за обављање туристичке делатности у предметном простору. 

На LX седници УО одржаној дана 16.05.2018. године, донета је Одлука којом су усвојена Правила 

заштите од пожара Библиотеке града Београда. 

На LXI седници УО одржаној дана 06.06.2018. године, донета је Одлука којом је одобрено учлањење 

у Библиотеку града Београда у ул. Кнез Михаилова бр.56 на дан 08.06.2018. године, са попустом од 

50 % - Ноћ књиге (попуст се односи само на седиште БГБ, не и на општинске библиотеке). Цена 

индивидуалне чланарине са попустом  - 750,00 динара. 

На LXII седници УО одржаној дана 13.06.2018. године, Закључком је усвојен Записник са претходне 

седнице, верификоване су Одлуке донете на LIX, LX и LXI седницама Управног одбора, донете су и 

следеће Одлуке: 
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Одлука којом је усвојен Пословник о раду Управног одбора; 

Одлука да је ради праћења имплементације ГДПР-а, неопходно да директор Библиотеке града 

Београда формира тим од најмање три члана који ће бити обучен за примену ГДПР-а или Опште 

уредбе о заштити података о личности. 

Одлука: 

I  Iменује се жири за доделу Награде „Ђорђе Јовановић“ за 2018. годину у саставу: 

1. Милисав Тешић, председник; 

2. Леон Којен, члан; 

3. Драган Хамовић, члан. 

II Утврђује се висина Награде „Ђорђе Јовановић“ за 2018. годину и то у новчаном износу од 50.000,00 

динара. 

III Утврђује се хонорар за рад чланова жирија у новчаном износу од 10.000,00 динара. 

IV Утврђује се хонорар за израду уметничке плакете у новчаном износу од 6.000,00 динара.   

Одлука: 

I Iменује се  Комисија Библиотеке града Београда у следећем саставу: 

1. Оливера Калдесић, председник 

2. Зоран Здравковић, члан 

3. Александра Вићентијевић, члан 

4. Бојан Кундачина, члан 

5. Iсидора Ињац, члан 

II Комисија из претходне тачке ове Одлуке вршиће 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.  

III Списак јединица библиотечке грађе који утврди Комисија биће основа за спровођење поступка 

јавне набавке библиотечке грађе. 

Одлука којом је дата сагласност Библиотеци града Београда да ангажује агенције за некретнине, које 

би у име и за рачун Библиотеке града Београда пронашле адекватан тј. одговарајући простор за 

Дечје одељење „Чика Јова Змај“; 

Одлука којом је усвојена измена Финансијског плана Библиотеке града Београда  за 2018. годину.  
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На LXIII седници УО одржаној дана 06.07.2018. године, Закључком је усвојен Записник са LXII седнице 

УО и донета је Одлука којом је усвојена измена Финансијског плана Библиотеке града Београда за 

2018. годину. 

На LXIV седници УО одржаној дана 04.09.2018. године, донета је Одлука којом је дата сагласност 

Библиотеци града Београда да за потребе Одељења библиотеке „Исидора Секулић” поднесе захтев 

Секретаријату за имовинске и правне послове града Београда у циљу добијања права коришћења 

пословног простора површине П=38,86m2, у ул. Васе Пелагића бр. 54 у Београду, (некадашња месна 

заједница Сењак - Топчидерско брдо), изграђеног на катастарској парцели бр. 11553 КО Савски венац 

и уписаног у ЛН.бр. 2747 КО Савски венац на период од 10 (десет) година за обављање библиотечке 

делатности у предметном простору.  

На LXV седници УО одржаној дана 08.10.2018. године, усвојен је Записник са LXIII седнице одржане 

дана 06.07.2018. године. 

На I ( конститутивној) седници УО одржаној дана 24.10.2018. године донете су следеће одлуке: 

Одлука којом је усвојена измена Финансијског плана Библиотеке града Београда  за 2018. годину  

(Ребаланс II) и измене Плана и програма за 2018. годину; 

Одлука којом је дата сагласнсот за спровођење Централизоване јавне набавке службених возила 

путем оперативног лизинга-закупа. Поступак јавне набавке биће покренут у 2018. години, а обавезе 

за плаћање доспевају у  периоду 2019-2021. године.  

 Укупна средства са ПДВ-ом по годинама: 

 2019 -  1.005.840,00 

 2020 -  1.005.840,00 

 2021 -  1.005.840,00  

Средства за набавку која доспевају  на плаћање у 2019,2020, и 2021.години морају бити обезбеђена у 

Финансијским плановима за те године.  

На II седници УО одржаној дана 30.11.2018. године, донета је Одлука којом је одобрен попуст на 

цену чланарине у целој мрежи БГБ, за децу (од 2. до 8. разреда основне школе) и ученике средње 

школе (14-18 година старости) у износу од 200,00 динара, у периоду од 1. децембра 2018. године до 

31. јануара 2019. године. 

На III седници УО одржаној дана 26.12.2018. године, донета је Одлука којом је усвојена измена 

Финансијског плана Библиотеке града Београда  за 2018. годину. 
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