ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
БИБЛИОТЕКЕ ГРАДА БЕОГРАДА
ЗА 2019. ГОДИНУ

У Београду, јануар 2020.

САДРЖАЈ
1

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

2

НАЈЗНАЧАЈНИЈИ РЕЗУЛТАТИ У 2019. ............................................................................ 10

3

ОПШТИ ПРЕГЛЕД РАДА
3.1

........................................................................................ 13

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
3.3

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

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 ..................................................................................................22

3.7

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

3.8

Реновирање и опремање простора ..............................................................................22

3.9

Сарадња ........................................................................................................................23

3.10 Стручне активности и стручно усавршавање у 2019. години ........................................24
3.11 Издавачка делатност .....................................................................................................51
3.12 Награде .........................................................................................................................51

4

ПРЕГЛЕД РАДА ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА .......... 53
4.1

ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАБАВКУ И ОБРАДУ БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ .............................................53

4.1.1

Организациона структура .............................................................................................. 53

4.1.2

Најзначајнији резултати у 2019. години ....................................................................... 53

4.1.3

Набавка ........................................................................................................................... 54

4.1.4

Инвентарисање библиотечко-информационих јединица.......................................... 55

4.1.5

Обрада библиотечко-информационе грађе ................................................................ 55

1

4.1.6

Кадар ............................................................................................................................... 56

4.1.7

Простор и опрема .......................................................................................................... 57

4.2

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ БИБЛИОТЕЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ ............................................57

4.2.1

Општи преглед ............................................................................................................... 57

4.2.2

Надзор ............................................................................................................................. 58

4.2.3

Стручна помоћ ................................................................................................................ 58

4.2.4

Регистрација ................................................................................................................... 60

4.2.5

МБС- Мрежа библиотека Србије .................................................................................. 60

4.2.6

Едукација ........................................................................................................................ 61

4.2.7

Стручно усавршавање.................................................................................................... 62

4.2.8

Међународни скупови ................................................................................................... 63

4.2.9

Скупови у земљи ............................................................................................................ 68

4.2.10 Остале стручне активности (предавања, састанци и комисије) ................................. 73
4.2.11 БИСИС .............................................................................................................................. 74
4.2.12 Остале активности.......................................................................................................... 75
4.2.13 Кадар ............................................................................................................................... 76
4.3

ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАЗВОЈ ДИГИТАЛНЕ БИБЛИОТЕКЕ И ИНФОРМАТИЧКУ ПОДРШКУ .........76

4.3.1
4.4

Кадар ............................................................................................................................... 77

ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАД СА КОРИСНИЦИМА ..........................................................................77

4.4.1

Организациона структура .............................................................................................. 77

4.4.2

Најзначајнији резултати у 2019. години ....................................................................... 78

4.4.3

Основни показатељи успешности рада – чланови, коришћење услуга, програми . 78

4.4.4

Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ .................................. 80

4.4.5

Фонд ................................................................................................................................ 80

4.4.6

Кадар ............................................................................................................................... 80

4.4.7

Простор и опрема .......................................................................................................... 80

4.4.8

Сарадња .......................................................................................................................... 80

4.4.9

Друштвена одговорност ................................................................................................ 81
2

4.5

4.5.1

Издвајамо ....................................................................................................................... 81

4.5.2

Програмске активности ................................................................................................. 82

4.5.3

Кадар ............................................................................................................................... 96

4.6

ОДЕЉЕЊЕ ПОСЕБНИХ ФОНДОВА ..................................................................................96

4.6.1

ДЕЧЈИ ФОНД ................................................................................................................... 97

4.6.2

ФОНД ПЕРИОДИКЕ ....................................................................................................... 104

4.6.3

ФОНД СТАРЕ И РЕТКЕ КЊИГЕ – ЗАВИЧАЈНО ОДЕЉЕЊЕ ............................................ 107

4.7

5

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КУЛТУРНЕ ПРОГРАМЕ..............................................................................81

АМЕРИЧКИ КУТАК........................................................................................................ 111

4.7.1

Организациона структура ............................................................................................ 111

4.7.2

Најзначајнији резултати у 2019. години ..................................................................... 111

4.7.3

Основни показатељи успешности рада – чланови, коришћење услуга, програми 112

4.7.4

Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ ................................ 116

4.7.5

Фонд .............................................................................................................................. 117

4.7.6

Кадар ............................................................................................................................. 117

4.7.7

Простор и опрема ........................................................................................................ 117

4.7.8

Сарадња ........................................................................................................................ 117

4.7.9

Друштвена одговорност .............................................................................................. 119

ПРЕГЛЕД РАДА ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ БИБЛИОТЕКЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКИХ
ОПШТИНА
5.1

...................................................................................... 120

ОДЕЉЕЊЕ БИБЛИОТЕКА „ЂОРЂЕ ЈОВАНОВИЋ“, СТАРИ ГРАД ..................................... 120

5.1.1

Организациона структура ............................................................................................ 120

5.1.2

Најзначајнији резултати у 2019. години ..................................................................... 120

5.1.3

Основни показатељи успешности рада – чланови, коришћење услуга, програми 120

5.1.4

Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ ................................ 123

5.1.5

Фонд .............................................................................................................................. 123

5.1.6

Кадар ............................................................................................................................. 123

5.1.7

Простор и опрема ........................................................................................................ 123
3

5.1.8

Сарадња ........................................................................................................................ 124

5.1.9

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

5.2

ОДЕЉЕЊЕ БИБЛИОТЕКА „ПЕТАР КОЧИЋ“, ВРАЧАР ..................................................... 124

5.2.1

Организациона структура ............................................................................................ 124

5.2.2

Најзначајнији резултати у 2019. години ..................................................................... 124

5.2.3

Основни показатељи успешности рада – чланови, коришћење услуга, програми 124

5.2.4

Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ ................................ 127

5.2.5

Фонд .............................................................................................................................. 127

5.2.6

Кадар ............................................................................................................................. 127

5.2.7

Простор и опрема ........................................................................................................ 127

5.2.8

Сарадња ........................................................................................................................ 127

5.2.9

Друштвена одговорност .............................................................................................. 128

5.3

ОДЕЉЕЊЕ БИБЛИОТЕКА „ВУК КАРАЏИЋ“, ЗВЕЗДАРА ................................................. 128

5.3.1

Организациона структура ............................................................................................ 128

5.3.2

Најзначајнији резултати у 2019. години ..................................................................... 128

5.3.3

Основни показатељи успешности рада – чланови, коришћење услуга, програми 128

5.3.4

Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ ................................ 130

5.3.5

Фонд .............................................................................................................................. 131

5.3.6

Кадар ............................................................................................................................. 131

5.3.7

Простор и опрема ........................................................................................................ 131

5.3.8

Сарадња ........................................................................................................................ 131

5.3.9

Друштвена одговорност .............................................................................................. 132

5.4

ОДЕЉЕЊЕ БИБЛИОТЕКА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“, ВОЖДОВАЦ ................................. 132

5.4.1

Организациона структура ............................................................................................ 132

5.4.2

Најзначајнији резултати у 2019. години ..................................................................... 132

5.4.3

Основни показатељи успешности рада – чланови, коришћење услуга, програми 132

5.4.4

Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ ................................ 135

5.4.5

Фонд .............................................................................................................................. 135
4

5.4.6

Кадар ............................................................................................................................. 135

5.4.7

Простор и опрема ........................................................................................................ 135

5.4.8

Сарадња ........................................................................................................................ 136

5.5

ОДЕЉЕЊЕ БИБЛИОТЕКА „ВУК КАРАЏИЋ“, НОВИ БЕОГРАД......................................... 136

5.5.1

Организациона структура ............................................................................................ 136

5.5.2

Најзначајнији резултати у 2019. години ..................................................................... 136

5.5.3

Основни показатељи успешности рада – чланови, коришћење услуга, програми 137

5.5.4

Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ ................................ 139

5.5.5

Фонд .............................................................................................................................. 140

5.5.6

Кадар ............................................................................................................................. 140

5.5.7

Простор и опрема ........................................................................................................ 140

5.5.8

Сарадња ........................................................................................................................ 141

5.5.9

Друштвена одговорност .............................................................................................. 141

5.6

ОДЕЉЕЊЕ БИБЛИОТЕКА „СВЕТИ САВА“, ЗЕМУН И СУРЧИН......................................... 142

5.6.1

Организациона структура ............................................................................................ 142

5.6.2

Најзначајнији резултати у 2019. години ..................................................................... 142

5.6.3

Основни показатељи успешности рада – чланови, коришћење услуга, програми 142

5.6.4

Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ ................................ 144

5.6.5

Фонд .............................................................................................................................. 145

5.6.6

Кадар ............................................................................................................................. 145

5.6.7

Простор и опрема ........................................................................................................ 145

5.6.8

Сарадња ........................................................................................................................ 145

5.7

ОДЕЉЕЊЕ БИБЛИОТЕКА „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ“, САВСКИ ВЕНАЦ ................................ 145

5.7.1

Организациона структура ............................................................................................ 145

5.7.2

Најзначајнији резултати у 2019. години ..................................................................... 146

5.7.3

Основни показатељи успешности рада – чланови, коришћење услуга, програми 146

5.7.4

Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ ................................ 148

5.7.5

Фонд .............................................................................................................................. 149
5

5.7.6

Кадар ............................................................................................................................. 149

5.7.7

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

5.7.8

Сарадња ........................................................................................................................ 150

5.8

ОДЕЉЕЊЕ БИБЛИОТЕКА „ЛАЗА КОСТИЋ“, ЧУКАРИЦА ................................................ 150

5.8.1

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

5.8.2

Најзначајнији резултати у 2019. години ..................................................................... 150

5.8.3

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

5.8.4

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

5.8.5

Фонд .............................................................................................................................. 154

5.8.6

Кадар ............................................................................................................................. 154

5.8.7

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

5.8.8

Сарадња ........................................................................................................................ 155

5.8.9

Друштвена одговорност .............................................................................................. 155

5.9

ОДЕЉЕЊЕ БИБЛИОТЕКА „ИЛИЈА ГАРАШАНИН“, ГРОЦКА ........................................... 155

5.9.1

Организациона структура ............................................................................................ 155

5.9.2

Најзначајнији резултати у 2019. години ..................................................................... 155

5.9.3

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

5.9.4

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

5.9.5

Фонд .............................................................................................................................. 158

5.9.6

Кадар ............................................................................................................................. 158

5.9.7

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

5.9.8

Сарадња ........................................................................................................................ 158

5.9.9

Друштвена одговорност .............................................................................................. 158

5.10 ОДЕЉЕЊЕ БИБЛИОТЕКА „ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ“, МЛАДЕНОВАЦ .................. 158
5.10.1 Организациона структура ............................................................................................ 158
5.10.2 Најзначајнији резултати у 2019. години ..................................................................... 158
5.10.3 Основни показатељи успешности рада – чланови, коришћење услуга, програми 159
5.10.4 Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ ................................ 161
6

5.10.5 Фонд .............................................................................................................................. 161
5.10.6 Кадар ............................................................................................................................. 161
5.10.7 Простор и опрема ........................................................................................................ 161
5.10.8 Сарадња ........................................................................................................................ 162
5.10.9 Друштвена одговорност .............................................................................................. 162
5.11 ОДЕЉЕЊЕ БИБЛИОТЕКА „МИОДРАГ БУЛАТОВИЋ“, РАКОВИЦА ................................. 162
5.11.1 Организациона структура ............................................................................................ 162
5.11.2 Најзначајнији резултати у 2019. години ..................................................................... 162
5.11.3 Основни показатељи успешности рада – чланови, коришћење услуга, програми 162
5.11.4 Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ ................................ 164
5.11.5 Фонд .............................................................................................................................. 164
5.11.6 Кадар ............................................................................................................................. 165
5.11.7 Простор и опрема ........................................................................................................ 165
5.11.8 Сарадња ........................................................................................................................ 166
5.12 ОДЕЉЕЊЕ БИБЛИОТЕКА „ЈОВАН ДУЧИЋ“, БАРАЈЕВО ................................................. 166
5.12.1 Организациона структура ............................................................................................ 166
5.12.2 Најзначајнији резултати у 2019. години ..................................................................... 166
5.12.3 Основни показатељи успешности рада – чланови, коришћење услуга, програми 166
5.12.4 Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ ................................ 169
5.12.5 Фонд .............................................................................................................................. 169
5.12.6 Кадар ............................................................................................................................. 170
5.12.7 Простор и опрема ........................................................................................................ 170
5.12.8 Сарадња ........................................................................................................................ 170
5.12.9 Друштвена одговорност .............................................................................................. 170
5.13 ОДЕЉЕЊЕ БИБЛИОТЕКА „МИЛОВАН ВИДАКОВИЋ“, СОПОТ ...................................... 170
5.13.1 Организациона структура ............................................................................................ 170
5.13.2 Најзначајнији резултати у 2019. години ..................................................................... 171
5.13.3 Основни показатељи успешности рада – чланови, коришћење услуга, програми 171
7

5.13.4 Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ ................................ 174
5.13.5 Фонд .............................................................................................................................. 174
5.13.6 Кадар ............................................................................................................................. 174
5.13.7 Простор и опрема ........................................................................................................ 174
5.13.8 Сарадња ........................................................................................................................ 174
5.13.9 Друштвена одговорност .............................................................................................. 175

6

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА БИБЛИОТЕКЕ ....................... 176

8

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
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
(Дечји фонд, Фонд Периодике, Фонд старе и ретке
књиге и књига о Београду)

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

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

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

Библиотека „Доситеј Обрадовић” (Вождовац) и
Библиотека „Исидора Секулић” (Савски венац)
Библиотека „Свети Сава” (Земун и Сурчин)
Библиотека „Милован Видаковић” (Сопот) и
Библиотека „Деспот Стефан Лазаревић”
(Младеновац)

Библиотека „Вук Караџић” (Нови Београд)
Библиотека „Миодраг Булатовић” (Раковица),
Библиотека „Јован Дучић” (Барајево) и
Библиотека „Лаза Костић” (Чукарица)

Табела 1: Приказ организационе структуре мреже Библиотеке града Београда

1
2

У даљем тексту користиће се и скраћени називи БГБ, односно Библиотека.
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 2019.
Премашен планирани број уписаних чланова
У Библиотеку је у 2019. години уписано укупно 146.237 чланова, чиме је премашен план.
Набављен значајан број јединица библиотечко-информационе грађе
Библиотека је током 2019. године набавила 95.489 јединица грађе (монографских и серијских
публикација), што је за 4.000 јединица више него 2018. године (91.642). Највише јединица грађе
набављено је средствима оснивача, Града Београда (47.017), а потом у оквиру Републичког откупа
(21.320).
Број издатих јединица библиотечко-информационе грађе
У 2019. години издато је укупно 1.600.941 књига и друге библиотечко-информационе грађе, што је
око 11 јединица по члану.
Велики број културних програма
У мрежи БГБ одржано је укупно 3.373 програма чиме је значајно премашен план (2.100). Програмима
је присуствовало 225.856 посетилаца. Посебна пажња код програмских активности посвећена је деци
и особама са инвалидитетом.
Дигитална библиотека
Крајем 2019. године,
(https://digitalna.bgb.rs).

израђена

је

Дигитална

БГБ

на

новој,

савременој

платформи

Објекти
▪

Отворена је реновирана Библиотека „Вук Караџићˮ, централна библиотека у општини Нови
Београд. Библиотека је у потпуности реновирана и адаптирана – сређен је кров, уређен
ентеријер, замењени су прозори и опремљена је новим полицама и намештајем. У оквиру
Библиотеке налазе се и класична читаоница, као и интернет читаоница са рачунарима у
слободном приступу. Реновирање је извршено средствима из буџета Града Београда.

▪

Део новог депоа Библиотеке града Београда (у оквиру Пословно-тржног центра Рајићева)
опремљен је фиксним полицама и најсавременијим полицама на електрични погон (преко
1.500 метара). Опремање је извршено средствима из буџета Града Београда (9.620.000 дин.).

▪

Извршено је реновирање ентеријера Библиотеке „Доситеј Обрадовић”, централне
библиотеке у општини Вождовац.

Дата центар БГБ
Током 2018. и 2019. израђен је Дата центар БГБ, са професионалним серверима, сториџом,
хипервизором и Firewall-ом. На овај начин је створена инфраструктурна основа за квалитетно
аутоматизовано пословање Библиотеке и пружање низа онлајн услуга.
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Пројекти
Библиотека је у 2019. години реализовала више значајних пројеката, од којих издвајамо:
▪

Развој софтвера за набавку бибиотечко-информационе грађе, интерактивног електронског
каталога и обједињене претраге у систему БИСИС. Пројекат је подржало Министарство
културе и информисања.

▪

Двогодишњи међународни пројекат „Креирање иновативних сервиса за промоцију културног
наслеђа у библиотекама” (iTSELF). Пројекат се реализује у оквиру Еразмус+ програма, уз
подршку Европске комисије.

▪

Гостовање програма „Бити рокенрол у Србији”, „Европски писац Данило Кишˮ и „Фантастични
светови Милорада Павића” у Културном центру Србије у Паризу. Пројекте је подржало
Министарство културе и информисања.

▪

Библиотека као партнерска установа учествује у другој фази међународног пројекта AVA Doc,
у оквиру којег чланови Библиотеке имају ексклузивну прилику да бесплатно онлајн гледају
најквалитетније савремене документарне филмове, www.bgb.rs/index.php/awa. Пројекат је
подржан од стране Европске комисије, у оквиру програма Креативна Европа.

▪

Глобална кампања уређивања референци #1lib1ref сврстала је Србију у сам врх Вики
заједница које су унеле највећи број референци поводом Википедијиног рођендана.
Википедија на српском језику се нашла на 3. месту, после Википедија на француском и
енглеском језику. Успеху су допринели и библиотекари из Библиотеке града Београда, који
реализују пројекат„Вики сениор”, у оквиру којег чланке за Википедију уређују лица у пензији.

▪

Библиотека учествује у великој акцији „Караван културе говора” коју реализује Удружење
„Изражајност“ из Београда. Програмски концепт Каравана културе говора обухвата обуку и
радионице о изражавању намењену, пре свега, младима.

▪

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

Изложбе
▪

Библиотека је креирала мултимедијалну изложбу „Павић од Ш до А”. Изложба је приређена
поводом троструког јубилеја академика и књижевника Милорада Павића: 90 година од
рођења, 10 година од одласка и 35 година од објављивања Хазарског речника.

▪

Гостовања изложбе БГБ о Душку Радовићу „Био једном један лаф“ у десетак градова у Србији,
као и у Софији и Будимпшешти.

▪

У Галерији Атријум представљено је 20 изложби кроз које је представљен својеврстан пресек
савремене ликовне сцене.

▪

Изложба „Фински иновативни дизајн” у сарадњи са финском амбасадом.

▪

Изложба „Матија”, поводом 80 година од рођења Матије Бећковића. Аутор Д. Типсаревић.

▪

Изложба „50 пишем, 202 памтим” поводом 50 година од оснивања Радија 202.

▪

Изложба „Књиге о деци и за децу – стара и ретка српска издања за децу од 1889-1944”.

▪

Изложба о руској емиграцији „Изгнаници без своје воље“ („Скитальцы не своей вины“). Аутор
Наташа Булатовић.
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▪

ЈЕЗГРО − изложба докумената, фотографија и монографија поводом девет деценија од
формирања „Научне библиотеке о Београду” − језгра из којег су поникле Библиотека, Музеј и
Историјски архив Општине града Београда. Аутор Љубица Ћоровић.

Издавачка делатност
▪

Зборник „Писци Павићу” објављен је у оквиру едиције „Врхови”. Овом књигом БГБ
обележила је 90 година од рођења и 10 година од одласка књижевника Милорада Павића.

▪

Mонографија „Небојша Глоговац” (ауторка Татјана Њежић), у сарадњи са УДУС-ом и Вулкан
издаваштвом. Објављивање књиге подржало Министарство културе и информисања.

Друштвена одговорност
▪

У жељи да што више студената постану њени чланови и користе њене услуге, Библиотека је
увела посебне, повлашћене цене за упис студената. Од 15. априла 2019. године цена
индивидуалне чланарине за студенте износи 800 динара (уместо досадашњих 1.500), а цена
колективне чланарине (10 и више особа) 400 динара.

▪

Институт за трансфузију крви Србије уручио је Библиотеци Захвалницу за изузетан допринос у
промоцији добровољног давања крви. Библиотека већ дуги низ година једном месечно
организује са Институтом акције добровољног давања крви, промовише их медијски, а
добровољним даваоцима обезбеђује бесплатне чланске карте.

Стручне активности
▪

Библиотекари БГБ учествовали су на бројним стручним скуповима: 85. Конгрес ИФЛЕ (Атина,
Грчка); МетЛиб конференцијa (Хелсинки, Финска); Једанаеста QQML конференција (Фиренца,
Италија); ЕБЛИДА (Даблин, Ирска), ИФЛА претконференција (Рим, Италија), ARLIS/NA 47th
Annual Conference (Солт Лејк Сити, САД); Библионет 2019 и многим другим у земљи и шире.

▪

У Дечјем одељењу Библиотеке града Београда одржан је регионални семинар за
библиотекаре „Спремни за будућност” у организацији Гете института Београд.

Награде
▪

Додељенa je наградa за есеј и књижевну критику „Ђорђе Јовановићˮ Душици Потић за књигу
„Поетика прикривања: фолклорни обрасци у стваралаштву Стевана Раичковића“, у издању
Друштва за српски језик и књижевност Србије.

▪

Додељене су награде „Марија Илић Агапова“ – за најбољег библиотекара града Београда
(др Добрила Бегенишић), „Глигорије Возаровић“ – за најбољег издавача (ИК Прометеј),
награда за најчитанију књигу страног аутора (Човек по имену Уве), награда „Читалац године“,
и новоустановљена награда „Повеља за изузетан допринос“ (новинарка Весна Јовановић).

12

3 ОПШТИ ПРЕГЛЕД РАДА
3.1

Чланови

3.1.1 Број уписаних чланова
У Библиотеку града Београда, у 2019. години, уписано је 146.237 чланова, што је за 1.237, односно
0.9% више од броја планираног у Програму рада за 2019. годину. Евидентирано је укупно 800.525
корисника основних библиотечких услуга (коришћење фонда, читаонице, интернета, референсних и
комерцијалних услуга), што значи да је у просеку сваки члан током 2019. године, 5,5 пута користио
основне услуге БГБ-а.3 Издато је 1.600.941 јединица библиотечко-информационе грађе (књижне и
некњижне грађе) што чини око 11 јединица по уписаном члану.
БИБЛИОТЕКА
(општина)
БГБ
Барајево
Вождовац
Врачар
Гроцка
Звездара
Земун и Сурчин
Младеновац
Нови Београд
Раковица
Савски венац
Сопот
Стари град
Чукарица
УКУПНО

Број чланова
41.268
3.500
6.018
9.071
6.684
14.071
14.364
5.565
15.945
6.000
4.011
4.513
6.727
8.500
146.237

Број корисника
основних услуга
163.010
14.413
53.621
53.828
50.350
92.269
82.742
21.468
83.207
27.719
23.724
17.957
37.719
78.498
800.525

Број издатих
јединица грађе
363.022
28.051
114.518
88.093
96.036
122.167
153.687
62.787
188.485
55.382
47.813
39.093
86.100
155.707
1.600.941

Табела 2: Општи преглед броја чланова, корисника и издатих јединица библиотечке грађе
у 2019. години

Посматрано према одељењима, највећи број чланова уписан је у ОЈ Библиотека града Београда
41.268. Следи Одељење библиотека „Вук Караџић“ Нови Београд 15.945 и Одељење библиотека
„Свети Сава” Земун и Сурчин 14.364.
Посматрано у односу на остварење плана, план је процентуално највише остварен у Одељењу
библиотеци „Вук Караџић”, Звездара 112.57%, у Одељењу библиотеци „Ђорђе Јовановић”, Стари
град 112.12%, а потом у Одељењу библиотеци „Вук Караџић", Нови Београд, 106.30%.

3

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

Одељење библиотека
„Јован Дучић” Барајево
„Доситеј Обрадовић” Вождовац
„Петар Кочић” Врачар
„Илија Гарашанин” Гроцка
„Вук Караџић” Звездара
„Свети Сава” Земун и Сурчин
„Деспот С. Лазаревић” Младеновац
„Вук Караџић” Нови Београд
„Миодраг Булатовић” Раковица
„Исидора Секулић” Савски венац
„Милован Видаковић” Сопот
„Ђорђе Јовановић” Стари Град
„Лаза Костић" Чукарица
БГБ одељења
Амерички кутак
Одељење за рад са корисницима
Дечје одељење
Периодика и Завичајно одељење
Укупно БГБ
УКУПНО

Остварено

2019.
3.500
6.018
9.071
6.684
14.071
14.364
5.565
15.945
6.000
4.011
4.513
6.727
8.500

План 2019.
3.500
6.000
9.500
7.000
12.500
15.000
6.000
15.500
6.000
4.000
4.500
6.000
8.500

100%
100.30%
95.48%
95.49%
112.57%
95.76%
92.75%
106.30%
100%
100.28%
100.29%
112.12%
100%

17.013
21.070
3.079
106
41.268

17.000
21.000
3.000
41.000

100.08%
100.33%
102.63%
100.65%

146.237

145.000

100.85%

Табела 3: Број уписаних чланова у 2019. години у односу на Програм рада за 2019. годину

Посматрано хронолошки, у периоду од 10 година (2010-2019), 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.
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

План

130.570

140.000

142.000

145.000

141.000

145.000

145.000

146.100

145.000

145.000

Упис

143.765

160.463

165.079

147.060

142.983

151.427

147.447

150.574

146.327

146.237

Табела 4: Број уписаних у односу на планирани број чланова, у периоду 2010-2019.
180,000
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Графикон 1: Преглед уписаних чланова у периоду 2010-2019.
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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 39.276, односно
26.86% свих уписаних. За њима следе пензионери 25.286 (17.29%) и ученици основних школа 25.126
(17.18%). Најмање је уписаних незапослених (према евиденцији Националне службе за
запошљавање) 2.304. (1.58%).
БИБЛИОТЕКА

(општина)

Предшк.
узраст

Ученици Ученици Студенти
ОШ
СШ

Запосл.

Незапосл.

Пензионери
Плаћена
чланарина

65+

Остали

1.676

2.969

3.191

8.559

7.526

550

1.368

14.539

890

804

441

64

274

829

193

32

570

293

Вождовац

2.590

1.401

204

138

680

102

114

307

482

Врачар

2.796

1.496

225

447

1.185

165

106

553

2.098

Гроцка

2.672

1.471

612

401

888

152

421

51
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Звездара
Земун и
Сурчин

6.955

2.577

834

483

1.448

153

96

843

682

4.737

4.532

750

356

1.566

318

271

1.151

683

Младеновац
Нови
Београд

2.194

916

280

140

799

29

16

363

828

6.022

2.924

331

131

2.763

118

155

696

2.805

775

1.379

159

444

1.576

200

280

1.012

175

2.096

834

166

38

545

30

29

256

17

Сопот

1.555

606

194

128

876

56

12

102

984

Стари град

2.763

1.272

576

129

488

38

24

781

656

Чукарица

1.641

2.308

434

626

2.004

200

219

919

149

3.143

22.143

39.276

25.126

8.020

12.294

23.173

2.304

БГБ
Барајево

Раковица
Савски
венац

УКУПНО

25.286

10.758

Табела 5: Број уписаних чланова Библиотеке према занимању, односно узрасту
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Предшколски узраст
7.4%

Ученици ОШ
26.9%

17.3%

Ученици СШ
Студенти

1.6%

Запослени
15.8%

17.2%

Незапослени
Пензионери

8.4%
5.5%

Остали

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

Посматрано према полу, већи број чланова Библиотеке чине жене, којих је укупно 81.840 (55.96%),
док је мушкараца 64.397 (44.04%).

Мушкарци
44%
Жене
56%

Графикон 3: Чланови Библиотеке према полу

3.2

Коришћење услуга и библиотечко-информационе грађе

У 2019. години, било је укупно 1.041.060 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 800.525 особа, културно-образовне програме посетило је 225.856
особа. Посматрано по појединачним услугама, највише је корисника фонда, укупно 563.719, а
најмање корисника комерцијалних услуга 25. Фонд су највише користили запослени и пензионери
65+, читаоницу студенти и ученици средњих школа, интернет ученици средњих школа и одрасли
преко 30 година старости, а референсне услуге одрасли и млади до 29 година.

4

У овај број нису урачунати корисници Дигиталне Библиотеке града Београда.
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Библиотека
(општина)

Број
корисника
фонда

Број
Број
корисника корисника
читаонице интернет
читаонице

Број корисника Број
референс.
корисника
услуга
комерц.
услуга

УКУПНО
корисници
основних
услуга

УКУПНО
(корисници
основних
услуга и
посетиоци
програма

УКУПНО са
осталим
посетиоцима

БГБ

92.309

24.912

4.311

41.453

25

163.010

218.045

221.003

Барајево

11.790

451

0

2.172

0

14.413

19.368

19.495

Вождовац

36.284

3.823

267

13.247

0

53.621

70.304

70.875

Врачар

38.421

6.860

1.822

6.725

0

53.828

57.528

60.043

Гроцка

42.831

2.575

54

4.890

0

50.350

56.400

57.024

Звездара

52.788

14.730

2.661

22.090

0

92.269

120.014

124.219

Земун и
Сурчин

63.016

10.808

38

8.880

0

82.742

106.729

106.768

Младеновац

17.252

1.742

0

2.474

0

21.468

22.448

22.641

Нови Београд

62.157

3.957

18

17.075

0

83.207

130.454

130.655

Раковица

19.489

0

0

8.230

0

27.719

33.219

33.336

Савски венац

15.047

977

0

7.700

0

23.724

33.137

34.130

Сопот

15.796

836

0

1.325

0

17.957

20.114

21.041

Стари град

26.990

4.150

162

6.417

0

37.719

45.259

46.150

Чукарица

69.549

1.036

108

7.805

0

78.498

93.362

93.680

УКУПНО

563.719

76.857

9.441

150.483

25

800.525

1.026.381

1.041.060

Табела 6: Број корисника услуга Библиотеке града Београда у 2019. год.

Број корисника
фонда

18.8%

1.2%

Број корисника
читаонице

9.6%
70.4%

Број корисника
интернет читаонице
Број корисника
референсних услуга

Графикон 4: Однос коришћења основних врста услуга у Библиотеци

3.2.1 Коришћење библиотечко-информационе грађе
Као што табела испод показује, у 2019. години у Библиотеци је издато укупно 1.600.941 јединица
библиотечко-информационе грађе, и то 1.597.714 јединица књижне и 3.227 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
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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 2019. години износио је приближно 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)
БГБ
Барајево
Вождовац
Врачар
Гроцка
Звездара
Земун и Сурчин
Младеновац
Нови Београд
Раковица
Савски венац
Сопот
Стари град
Чукарица
УКУПНО

Издавање
књижне грађе
362.423
28.048
114.505
87.042
96.036
121.857
153.683
62.607
188.452
55.382
47.811
38.688
85.599
155.581
1.597.714

Издавање
некњижне
грађе
599
3
13
1.051
0
310
4
180
33
0
2
405
501
126
3.227

Укупно
363.022
28.051
114.518
88.093
96.036
122.167
153.687
62.787
188.485
55.382
47.813
39.093
86.100
155.707
1.600.941

Табела 7: Коришћење фонда у 2019. години

3.3 Фонд
3.3.1

Набавка библиотечко-информационе грађе

Библиотека је током 2019. године набавила 95.489 јединица грађе (монографских и серијских
публикација), што је за 4.000 јединица више него 2018. године (91.642). Највише јединица грађе
набављено је средствима оснивача, Града Београда (47.017), а потом у оквиру Републичког откупа
(21.320).

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

18

Редни
број

Начин набавке

1.

Републички откуп

21.320

2.

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

47.017

3.

Локални обавезни примерак

4.

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

Број примерака

2.862
24.290

УКУПНО

95.489

Табела 8: Набавка грађе у 2019. години

3.4

Културно-образовна делатност

У 2019. години у мрежи БГБ одржано је укупно 3.373 културно-образовних програма, 1.963 програма
за одрасле, а 1.410 за децу и младе, уз присуство 225.856 посетилаца. Овим је годишњи план
премашен (160.62%).
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)

БГБ - Амерички кутак
БГБ – Дечје одељење
БГБ – Одељење за културне
програме
БГБ – Одељење за рад са
корисницима
БГБ – Периодика и Завичајно
одељење
БГБ укупно
Барајево
Вождовац
Врачар
Гроцка
Звездара
Земун и Сурчин
Младеновац
Нови Београд
Раковица
Савски венац
Сопот
Стари град

Број
програма

Број
програма
за одрасле

Број
програма за
децу/младе

Број
посетилаца

465
166

305
8

160
158

9.010
4.200

161

161

0

24.049

84

84

0

9.875

26

25

1

7.901

902
79
261
77
103
411
316
73
522
60
77
67
279

583
20
150
32
43
234
179
12
393
32
38
5
185

319
59
111
45
60
177
137
61
129
28
39
62
94

55.035
4.955
16.683
3.700
6.050
27.745
23.987
980
47.247
5.500
9.413
2.157
7.540
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Чукарица

146

УКУПНО

57

89

1.963
1.410
3.373
Табела 9: Број програма и посетилаца у 2019. години

14.864
225.856

Важан сегмент културне делатности Библиотеке у 2019. години била су и гостовања њених изложби у
земљи и иностранству:
▪

Изложба о Кишу

Српски културни центар, Париз (октобар)
Библиотека „Владислав Петковић-Дис”, Чачак (новембар)
Atrij ZRC, Ljubljana, ZRC SAZU (децембар).
▪

Павић од Ш до А

Српски културни центар, Париз (децембар).
▪

Изложба о Душку Радовићу Био једном један лаф:

Народна библиотека у Белој Цркви (фебруар)
Културни центар у Вршцу (март)
ОШ „4. октобар”, Београд (март)
Културни и документациони центар Срба у Будимпешти, Мађарска (април)
Столична библиотека у Софији, Бугарска (април)
Народна библиотека „Детко Петров” у Димитровграду (април)
ОШ „Франце Прешерн", Београд (мај)
Народна библиотека у Пироту (јун).
Културни центар у Пожаревцу (јун).
Лесковачки културни центар (септембар)
Педагошки факултет у Врању (новембар).
Културни центар Чукарица (новембар).

3.5

Пројектна делатност

Библиотека града Београда је и током 2019. године реализовала више посебних активности већег
обима и значаја, подржаних од стране домаћих и иностраних донатора, односно имплементираних
кроз сарадњу са партнерски морганизацијама и институцијама. Издвајају се следећи пројекти:
•

Развој софтвера за набавку бибиотечко-информационе грађе, интерактивног
електронског каталога и обједињене претраге у систему БИСИС. Пројектом је извршено
унапређење библиотечког система БИСИС на следећи начин: 1) развојем софтвера за
аутоматизацију процеса набавке библиотечко-информационе грађе; 2) израдом
интерактивног електронског каталога; 3) омогућавањем обједињене претраге каталога свих
библиотека унутар система. Пројекат је реализован у партнерству са Градском библиотеком
Новог Сада и Библиотеком шабачком, уз подршку Министарства културе и информисања.
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•

Међународни Еразмус+ пројекат подназивом Re-designing and co-creating innovative cultural
heritage services through libraries - iTSELF. Пројекат је почео у децембру 2018. године и траје
две године. Главни циљеви пројекта су утврђивање најбољих постојећих библиотечких
сервиса/услуга у вези са културним наслеђем, као и креирање нових иновативних сервиса за
промовисање културног наслеђа. Носилац Пројекта: Национална библиотека Летоније.
Партнери на Пројекту: Библиотека града Београда; Hacettepe universitesi, Турска; L’Université
de Marne-la-Vallée, Француска; Tallinn University, Естонија; Фондација Stichting PRIME,
Холандија. У оквиру пројекта израђена је студија „Улога библиотека у промоцији културног
наслеђа у Републици Србији” (The Role of Libraries in Promoting Cultural Heritage in the Republic
of Serbia- State of the Art Report). Ова студија послужила је за израду обједињеног документа
State of the Art Report, у чијој изради су учествовали представници свих партнера. Такође,
петоро наших библиотекара похађало је тродневну обуку у Паризу, о развијању иновативних
метода за промоцију културног наслеђа.

•

Међународни пројекат AVA Doc. Пројекат се реализује у сарадњи са Међународним
фестивалом документарног филма „Белдоксˮ и немачком компанијом Reelport, која је
носилац пројекта. AVA Doc је пројекат који окупља 27 партнера из 9 европских земаља са
циљем да европске филмове учини доступним корисницима библиотека у разним европским
земљама (www.bgb.rs/index.php/awa). Пројекат је подржан од стране Европске комисије у
оквиру програма Креативна Европа.

•

Три пројекта у сарадњи са Културним центром Србије у Паризу: Бити рокенрол у Србији,
Европски писац Данило Киш и Фантастични светови Милорада Павића.Наши библиотекари
и реномирани уметници и интелектуалци (Михајло Пантић, Пеца Поповић, Јован Делић,
Јасмина Михајловић…)које је Библиотека ангажовала учествовали су у трибинским
програмима, уз презентације.Пројекте је подржало Министарство културе и информисања.

•

У оквиру реализације Пројекта изградње информационог система БГБ, реализује се пројекат
Имплементација процеса Подршка операцијама – фаза 1. Основни циљ пројекта је израда
апликације којом ће се аутоматизовати пословање у домену културно-образовне делатности
на нивоу читаве мреже БГБ. Најзначајнији део овог пројекта завршен је у 2019. години.

•

Пројекат изградње Дата центра БГБ настављен је током 2019. године када су набављени
сервер и сториџ уређај.

•

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 три особе у трајању од 4 месеца,
почевши од 1. јуна 2019.

•

БГ пракса 2019. 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 11 студената је ангажовано на радној пракси у мрежи БГБ.

•

Дечје одељење Библиотеке учествује у регионалном пројекту Дигитални грађанин. У оквиру
пројекта Дечјем одељењу донирано је 20 MICROBIT џепних рачунара и 5 пратећих BOSON
сетова и реализују се бесплатне радионице програмирања намењене деци узраста од 9 до 16
година.

•

Пројекат Викисениор Библиотека реализује у сарадњи са Викимедијом Србије. Циљ пројекта
је да се у креирање чланака на Википедији, највећој светској енциклопедији, укључе људи
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који су, одласком у пензију, завршили свој радни век, али још увек желе да се баве својом
професијом, као и да наставе активно да доприносе заједници.
•

Библиотека учествује у великој акцији Караван културе говора коју реализујеУдружење
„Изражајност“ из Београда. Програмски концепт Каравана културе говора обухвата обуку и
радионице о изражавању намењену, пре свега, младима.

•

БГБ је и у 2019. наставила учешће у пројекту Огледало културе Београда у медијима који је
реализовало 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.

3.6

Дигитална библиотека

Најзначанија активност у вези са дигиталном библиотеком јесте прелазак на нову дигиталну
платформу – „Рескарта“ (ResCarta). Извршено је постављање комплетне постојеће дигитализоване
грађе (оне која се налазила на старој платформи) на нову Дигиталну БГБ, којој се приступа преко веб
сајта Библиотеке и директно преко веб сајта www.digitalna.bgb.rs. Стара дигитална платформа је
сачувана за интерно коришћење запослених, на линку www.dlibra2.bgb.rs. Ради континуитета,
извршено је „преусмеравање“ старог интернет имена „dlibra.bgb.rs“ на „digitalna.bgb.rs“. Посебан
стручни тим врши допуну метаподатака постављених објеката. Овом активношћу БГБ је добила
дигиталну библиотеку која је по изгледу и функционалностима у рангу најсавременијих светских
дигиталних библиотека.

3.7

Рачунарска и техничка опрема

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.
Библиотека је додатно унапредила своју рачунарску и техничку инфраструктуру. У извештајном
периоду набављена је следећа опрема: 10 рачунара, 17 лаптопова, 50 монитора, 20 Зебра баркод
штампача, 100 баркод скенера, 5 А4 скенера, 50 ласерских А4 штампача, 1 А4 ласерски штампач у
боји, 1 инкџет А3 штампач и 15 пројектора.
У склопу пројекта „Дата центар“ набављен је и редудантни ХП сервер и сториџ „NetApp“, и
инсталиран је иницијални софтвер за сервер (VMware).
Сви објекти у БГБ мрежи имају брзи интернет, а у 15 објеката обезбеђен је и бежични интернет за
кориснике.

3.8
▪

Реновирање и опремање простора
Отворена је реновирана Библиотека „Вук Караџићˮ, централна библиотека у општини Нови
Београд. Библиотека је у потпуности реновирана и адаптирана – сређен је кров, уређен
ентеријер, замењени су прозори и опремљена је новим полицама и намештајем. У оквиру
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Библиотеке налазе се и класична читаоница, као и интернет читаоница са рачунарима у
слободном приступу. Реновирање је извршено средствима из буџета Града Београда.
▪

Део новог депоа Библиотеке града Београда (у оквиру Пословно-тржног центра Рајићева)
опремљен је фиксним полицама и најсавременијим полицама на електрични погон (преко
1.500 метара). Опремање је извршено средствима из буџета Града Београда (9.620.000 дин.).

▪

Извршено је реновирање ентеријера Библиотеке „Доситеј Обрадовић”, централне
библиотеке у општини Вождовац.

▪

Одржано је више састанака и начињени су почетни кораци у вези са могућношћу изградње
нове библиотеке на Петловом брду, комплетног реновирања и адаптације библиотеке у
Младеновцу и отварања библиотеке у Умки.

Библиотека је током 2019. године спроводила редовне послове на одржавању инфраструктурне
функционалности објеката у читавој БГБ мрежи.

3.9

Сарадња

Библиотека је током 2019. 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:
▪

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

▪

Сарадња са иностраним културним центрима и амбасадама у Београду – реализација више
заједничким програма („Гете“ институт, Институт „Сервантес“, Руски фонд „Култура“,
амбасада Републике Финске, Културни центар амбасаде Исламске републике Иран...);

▪

Сарадња са предшколским установама на територији града Београда – упис предшколаца у
Библиотеку и организовани програми за предшколце;

▪

Сарадња са Шангајском библиотеком (поклон-изложба Стари Шангај);

▪

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 Градским заводом за јавно здравље на едукацији грађана у области здравља;
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▪

Сарадња са Министарством културе и информисања и Филолошким факултетом у оквиру
пројекта „Караван културе говора“;

▪

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, Друштвом „Свети Сава“, Удружењем архитеката Србије –
АСА, Математичким институтом САНУ, Друштвом пријатеља Француске и другим;

▪

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 ансамблом „Ренесанс“. Поводом 50 година од оснивања, Ансамбл је одржао 10
концерата у Римској дворани (у оквиру циклуса од 11 концерата започетог 2018.);

▪

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 2019. години
Библиотека је наставила са континуираном едукацијом 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.
Одељење, стручни радник, радно
место (звање)
Јасмина Нинков, директор
Библиотеке, библиотекар-саветник

Назив дешавања, место и време

Чланство у стручним телима, радним групама, одборима
у Србији:
- Члан Управног одбора Заједнице матичних библиотека
Србије
- Члан Комисије за акредитацију програма сталног
стручног усавршавања Народне библиотеке Србије
- Члан Жирија 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
- Члан Управног одбора Удружења издавача и књижара
Србије - УИКСА
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Одељење, стручни радник, радно
место (звање)

Назив дешавања, место и време

Чланство у међународним организацијама:
-IFLA/ Metropolitan Section /Standing Committee member
-INELI group member, Bil and Melinda Gates Foundation
Стручни скуп Друштва библиотекара Републике српске,
Теслић, Босна и Херцеговина, 18-19.04.2019.
Презентација рада Од колекције до конекције - посебни
фондови и мисија савремених библиотека. Марија Илић
Агапова - први иноватор српског библиотекарства.
Једанаеста QQML конференција, Фиренца, Италија, 2831.05.2019. Презентација рада Social Impact of Libraries.
Let's Nurture the Language - How Public Libraries Can Play
the Vital Role in Language Campagne.
27. годишњи састанак ЕБЛИДЕ, Даблин, Република Ирска,
24-25.06.2019.
ИФЛА, претконференција „The Evolving Concept of
'Library' and its Impact on Library Design”, Рим, Италија, 2122.08.2019.
Стручно-научни скуп Заједнице матичних библиотека
Србије - БИБЛИОНЕТ 2019, Вршац,04-06.09.2019. (члан
Радног председништва).
Стручни скуп „Међународна сарадња библиотека”,
Краљево, НБ „Стефан Првовенчани”, 03-04.10.2019.
Презентација рада Међународна сарадња, партнерство
и пројекти као саставни део рада савремене јавне
библиотеке –резултати и искуства Библиотеке града
Београда; члан Радног председништва.
Регионална библиотека, Паневезис, Литванија, 10.10.
2019. Предавање по позиву Рад са особама са псоебним
потребама – искуства из Србије и Библиотеке града
Београда.
Марјан Маринковић, помоћник
директора за библиотечку делатност,
виши библиотекар

Reshaping конференција и МетЛиб конференцијa (IFLA
Metropoliten Libraries Section Conference), Финска,
Централна библиотека Хелсинкија Ооди, 08-10.05.2019.
Излагање под називом „AVA Library - online library of
documentaries”,у оквиру којег је представио
међународни пројекат и сервис AVA.Doc.
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Одељење, стручни радник, радно
место (звање)

Назив дешавања, место и време

Стипендирано учешће на семинару „Enhancing Digital
Competences in Education and Training” који је 04-07.09. у
Талину (Естонија) организовала Естонска национална
агенција за Еразмус+ програм. У оквиру семинара
развијена је пројектна идеја за аплицирање на новом
Еразмус+ конкурсу.
Први тренингу у оквиру Еразмус+ пројекта iTSELF, у којем
је БГБ један од партнера, Париз, Француска, 22-24.10.
2019.
Станка Јовичић, помоћник директора
за библиотечку делатност, виши
библиотекар

Једанаеста QQML конференција, Фиренца, Италија, 2831.05.2019. Презентација рада Library in the Media - How
Libraries are Presented in the Media (коаутор).
Међународни скуп „Београдски контрапункт 2019.
Округли сто „Уметност у временима кризе и ратова:
поглед из данашњице”, Београд, Југословенска кинотека,
18.06.2019.
Вебинар „Дисеминација пројектних резултата уз помоћ
ЕПАЛЕ платформе", 24.07.2019.
ИФЛА претконференција „Recruiting and Managing the
New Generation of Employees to Attract New Markets and
Create New Services”, Питагорион, Самос, Грчка, 22-23.08.
2019. Презентација рада Библиотека и медији=Library
and the media (коаутор).
Стручно-научни скуп Заједнице матичних библиотека
Србије - БИБЛИОНЕТ 2019, Вршац, 04-06.09.2019. (члан
Програмског одбора).
Први тренингу у оквиру Еразмус+ пројекта iTSELF, у којем
је БГБ један од партнера, Париз, Француска, 21-24.10.
2019.

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

Двадесет четврти међународни стручни скуп Друштва
библиотекара Републике Српске под називом
„Савремени токови у библиотекама”, Теслић, 18-19.04.
2019. Аутор и презентер рада Активна улога школске
библиотеке у образовању и организовању
ваннаставних активности ученика са инвалидитетом
у Србији.
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Одељење, стручни радник, радно
место (звање)

Назив дешавања, место и време

Стручно-научни скуп у организацији Хрватског
књижничарског друштва „Шеснаести дани специјалних и
високошколских књижница под називом Књижнице,
оснивачи, заједница: дијалог за промјене”, Ловран,
Република Хрватска, 15-18.05.2019. године. Аутор и
презентер рада Особе са инвалидитетом као корисници
специјалних библиотека у Србији.
Међународни скуп „Београдски контрапукт 2019 Уметност у временима кризе и ратова : поглед из
данашњице“, Југословенска кинотека, 18.06.2019.
Годишња конференција ИФЛЕ 2019, Атина, Грчка, 24-30.
08.2019. Коаутор постер презентације Project: Inclusion
through art: educational and creative workshops for
elementary school students and children with disabilities.
3. Округли стол „Књижнице за друге и другачије - Овдје
сам! Прихвати ме!“, Загреб, Република Хрватска, 15.11.
2019. Аутор и презентер рада Програмске активности
за особе старије животне доби у Библиотеци града
Београда.
Радионица „Ревизија у јавним библиотекама“, Народна
библиотека Србије, 22.11.2019.
XVI конференција БДС, Народна библиотека Србије, 1213.12.2019.
Објављени радови:
Inclusion Through Art - Interdisciplinary Programs for People
with Disabilities in Cultural Institutions in Serbia / Olivera
Nastić, Marina Neđić. - U: Inkluzija i interdisciplinarnost u
AKM zajednici / 22. drugi seminar Arhivi, knjižnice, muzeji :
mogućnost saradnje u okruženju globalne informacijske
infrastrukture, Poreč, 21 - 23. studenoga 2018. - Zagreb :
Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2019. - ISSN 1849-4080. - Str.
198-210.
Текст у говор Драгане Милуновић / Марина Неђић. - У:
Савремена библиотека. - ISSN 0353-0655. - God. 31, br. 36
(2019), str. 114-116.
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Одељење, стручни радник, радно
место (звање)
Снежана Кавалић-Арсенијевић,
виши библиотекар

Назив дешавања, место и време

Двадесет четврти међународни стручни скуп Друштва
библиотекара Републике Српске под називом
„Савремени токови у библиотекама”, Теслић, 18-19.04.
2019. Аутор и презентер рада Е-фондови, нове услуге за
кориснике и нови видовикомуникације у школским
библиотекама.
Двадесет трећи семинар виртуелне српске библиотечке
мреже - Дигиталне услуге у библиотекама 2.0, Бања
Врујци, 04-06.06.2019.
Међународни скуп „Београдски контрапукт 2019 Уметност у временима кризе и ратова : поглед из
данашњице“, Југословенска кинотека, 18.06.2019.
Радионица „Ревизија у јавним библиотекама“, Народна
библиотека Србије, 22.11.2019.
XVI конференција БДС, Народна библиотека Србије, 1213.12.2019.

Маријана Пурић, виши библиотекар

Двадесет трећи семинар виртуелне српске библиотечке
мреже - Дигиталне услуге у библиотекама 2.0, Бања
Врујци, 04-06.06.2019.
Међународни скуп „Београдски контрапукт 2019 Уметност у временима кризе и ратова : поглед из
данашњице“, Југословенска кинотека, 18.06.2019.
Стручно-научни скуп Заједнице матичних библиотека
Србије БИБЛИОНЕТ 2019, Вршац, 04-06.09.2019.
3. Округли стол „Књижнице за друге и другачије - Овдје
сам! Прихвати ме!“, Загреб, Република Хрватска, 15.11.
2019. Аутор и презентер рада Терапијски пси и пси
помагачи у установама просвете и културе : добробит
за све.
Радионица „Ревизија у јавним библиотекама“, Народна
библиотека Србије, 22.11.2019.
XVI конференција БДС, саветовање „21. век у школској
библиотеци“, Градска библиотека „Владислав Петковић
Дис“, Чачак, 05.12.2019.
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Одељење, стручни радник, радно
место (звање)
Душанка Шево, библиотекар

Назив дешавања, место и време

Двадесет трећи семинар виртуелне српске библиотечке
мреже - Дигиталне услуге у библиотекама 2.0, Бања
Врујци, 04-06.06.2019.
Радионица „Ревизија у јавним библиотекама“, Народна
библиотека Србије, 22.11.2019.

Мирјана Ђапић-Пејовић,
библиотекар

Стручно-научни скуп Заједнице матичних библиотека
Србије БИБЛИОНЕТ 2019, Вршац, 04-06.09.2019.
Радионица „Ревизија у јавним библиотекама“, Народна
библиотека Србије, 22.11.2019.
XVI конференција БДС, саветовање „21. век у школској
библиотеци“, Градска библиотека „Владислав Петковић
Дис“, Чачак, 05.12.2019.

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

Семинар „Дигиталне услуге у библиотекама 2.0ˮ, Бања
Врујци, 04-06.06.2019.
Међународни скуп „Београдски контрапункт 2019.
Округли сто „Уметност у временима кризе и ратова:
поглед из данашњице”, Београд, Југословенска кинотека,
18.06.2019.
Предавање „Саветник за набавку део пројекта Машинско
учење за боље библиотеке Србије - израда аутономног
саветника за набавку књига”, УБ „Светозар Марковићˮ,
26.12.2019.
Форум БДС „Како до квалитетнијег откупа књигаˮ,
Београдски сајам књига, 22.10.2019.
Председник БГБ Комисије за набавку библиотечкоинформационе грађе.

Весна Булајић, редактор стручног
каталога, библиотекар саветник

Међународни скуп „Београдски контрапункт 2019.
Округли сто „Уметност у временима кризе и ратова:
поглед из данашњице”, Београд, Југословенска кинотека,
18.06.2019.
Семинар „Иновације у библиотекарству - какву
библиотеку желимоˮ, БГБ, 28.10.2019.
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Одељење, стручни радник, радно
место (звање)
Радмила Тасић, редактор
предметног каталога, библиотекар
саветник

Назив дешавања, место и време

Семинар „Дигиталне услуге у библиотекама 2.0ˮ, Бања
Врујци, 04-06.06.2019.
Стручно-научни скуп Заједнице матичних библиотека
Србије - БИБЛИОНЕТ 2019, Вршац, 04-06.09.2019.
Члан БГБ Комисије за дигитализацију.

Сања Цвркота, библиотекар саветник

Међународни скуп „Београдски контрапункт 2019.
Округли сто „Уметност у временима кризе и ратова:
поглед из данашњице”, Београд, Југословенска кинотека,
18.06.2019.
Стручно-научни скуп Заједнице матичних библиотека
Србије - БИБЛИОНЕТ 2019, Вршац, 04-06.09.2019.
Семинар „Буди промена коју желиш да видиш у
библио/светуˮ, Народна библиотека Србије, 10.12.2019.

Наташа Котараш Бјеговић,
библиотекар

Семинар „Иновације у библиотекарству - какву
библиотеку желимоˮ, БГБ, 28.10.2019.

Оливера Настић, библиотекар

Конференција ARLIS/NA 47th Annual Conference, Солт Лејк
Сити, САД, 26.03-01.04.2019.
Конференција IFLA World Library and Information
Congress, 85th IFLA General Conference and Assembly,
Атина, Грчка, 22-30.08.2019. Постер презентација
Inclusion through art: educational and creative workshops
for elementary school students and children with disabilities.
Семинар „Иновације у библиотекарству - какву
библиотеку желимоˮ, БГБ, 28.10.2019.
Семинар „Ауторско право у библиотечко-информационој
делатности, ауторско дело и интернетˮ, БГБ, 29.10.2019.
15. годишња конференција БДС, Народна библиотека
Србије, 12-13.12.2019. (члан Програмског и
Организационог одбора; модератор сесије)
Члан УО БДС; Члан Секције уметничких библиотека ИФЛА
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Одељење, стручни радник, радно
место (звање)

Назив дешавања, место и време

Објављен рад: Inclusion Through Art - Interdisciplinary
Programs for People with Disabilities in Cultural Institutions
in Serbia / Olivera Nastić, Marina Neđić. - U: Inkluzija i
interdisciplinarnost u AKM zajednici / 22. drugi seminar
Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnost saradnje u okruženju
globalne informacijske infrastrukture, Poreč, 21 -23.
studenoga 2018. - Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo,
2019. - ISSN 1849-4080. - Str. 198-210.
Драгана Лалић, књижничар

Семинар „Иновације у библиотекарству - какву
библиотеку желимоˮ, БГБ, 28.10.2019.

Марија Бајић, књижничар

Семинар „Иновације у библиотекарству - какву
библиотеку желимоˮ, БГБ, 28.10.2019.

Александар Васковић, библиотекар

Међународни скуп „Београдски контрапункт 2019.
Округли сто „Уметност у временима кризе и ратова:
поглед из данашњице”, Београд, Југословенска кинотека,
18.06.2019.

Одељење за развој дигиталне библиотеке и информатичку подршку
Драган Каралић, начелник Одељења

Конференција „BrainTech 2019 – DATA DEFINED FUTURE“,
организатор „Braineering IT Solutions“, Сремска
Каменица, 06.09.2019.

Одељење за рад са корисницима
Бојан Кундачина, начелник
Одељења, библиотекар

Једанаеста QQML конференција, Фиренца, Италија, 2831.05.2019. Презентација рада Library in the Media - How
Libraries are Presented in the Media (коаутор).
ИФЛА претконференција „Recruiting and Managing the
New Generation of Employees to Attract New Markets and
Create New Services”, Питагорион, Самос, Грчка, 22-23.08.
2019. Презентација рада Библиотека и медији=Library
and the media (коаутор).
Први тренингу у оквиру Еразмус+ пројекта iTSELF, у којем
је БГБ један од партнера, Париз, Француска, 21-24.10.
2019.
Радионица посвећена Ревизији у јавним библиотекама,
Народна библиотека Србије, 22.11.2019.
Претконфенција БДС „21. век у школској библиотеци”, ГБ
„Владислав Петковић-Дис”, Чачак, 05.12.2019.
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Одељење, стручни радник, радно
место (звање)

Назив дешавања, место и време

Жаклина Лукић, библиотекар

Семинар „Дигиталне услуге у библиотекама 2.0ˮ, Бања
Врујци, 04-06.06.2019.

Љиљана Зечев, виши библиотекар

Семинар „Буди промена коју желиш да видиш у
библио/светуˮ, Народна библиотека Србије, 27.11.2019.

Оливера Стојановић, библиотекар

Семинар „Комуникација на интернету“, УБ „Светозар
Марковић“, 15.04.2019.
Стручно-научни скуп Заједнице матичних библиотека
Србије - БИБЛИОНЕТ 2019, Вршац, 04-06.09.2019.
Семинар „Ауторско право у библиотечко-информационој
делатности: ауторско дело и интернетˮ, БГБ, 29.10.2019.
XVI конференција БДС „Мале библиотеке у великом
дијалогу за променеˮ, Народна библиотека Србије,
12.12.2019.

Милена Огњановић, библиотекар

Семинар „Буди промена коју желиш да видиш у
библио/свету“, Народна библиотека Србије, 23.12.2019.
Годишња конференција амричких кутака у Србији,
Врњачка Бања, 22-25.08.2019.

Татјана Судимац, библиотекар

Семинар „Буди промена коју желиш да видиш у
библио/свету“, Народна библиотека Србије, 10.12.2019.

Татјана Кирсанов, библиотекар

Семинар „Иновације у библиотекарству - какву
библиотеку желимоˮ, БГБ, 28.10.2019.
Семинар „Ауторско право у библиотечко-информационој
делатности: ауторско дело и интернетˮ, БГБ, 29.10.2019.

Татјана Александров, библиотекар

Радионица посвећена Ревизији у јавним библиотекама,
Народна библиотека Србије, 22.11.2019.

Марина Ђенадић, библиотекар

Семинар „Иновације у библиотекарству - какву
библиотеку желимоˮ, БГБ, 28.10.2019.

Предраг Шипов, библиотекар

Радионица посвећена Ревизији у јавним библиотекама,
Народна библиотека Србије, 22.11.2019.

Велиборка Правик, самостални
књижничар

Акредитован семинар „Дигиталне услуге у библиотекама
2.0“, БГБ, 05.03.2019.
Семинар „Ауторско право у библиотечко-информационој
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Одељење, стручни радник, радно
место (звање)

Назив дешавања, место и време

делатности: ауторско дело и интернетˮ, БГБ, 29.10.2019.
Мирјана Брацовић, књижничар

Семинар „Иновације у библиотекарству - какву
библиотеку желимоˮ, БГБ, 28.10.2019.

Бајрамка Шкријељ, књижничар

Акредитован семинар „Дигиталне услуге у библиотекама
2.0“, БГБ, 05.03.2019.

Милојка Новаковић, књижничар

Семинар „Иновације у библиотекарству - какву
библиотеку желимоˮ, БГБ, 28.10.2019.

Душица Новићевић, књижничар

Семинар „Иновације у библиотекарству - какву
библиотеку желимоˮ, БГБ, 28.10.2019.

Радослава Соларов, књижничар

Семинар „Иновације у библиотекарству - какву
библиотеку желимоˮ, БГБ, 28.10.2019.

Славица Малетић, књижничар

Семинар „Иновације у библиотекарству - какву
библиотеку желимоˮ, Народна библиотека Србије,
06.06.2019.
Семинар „Ауторско право у библиотечко-информационој
делатности: ауторско дело и интернетˮ, БГБ, 29.10.2019.
Одељење за културне програме

Владислава Ивковић Марковић,
начелник Одељења, виши
библиотекар

Reshaping конференција и МетЛиб конференцијa (IFLA
Metropoliten Libraries Section Conference), Финска,
Централна библиотека Хелсинкија Ооди, 08-10.05.2019.
Отварање изложбе „Био једном један лаф - Душан
Радовић”: Народна библиотека Бела Црква, 25.02.2019;
ОШ „14. октобар”, Београд, 19.03.2019; Културни центар
Вршац, 21.03.2019; Културни и документациони центар
Срба у Мађарској, Будимпешта, 02.04.2019; Народна
библиотека „Детко Петров” у Димитровграду, 12.04.
2019; Столична библиотека у Софији, Бугарска, 23.04.
2019; ОШ „Франце Прешерн”, Београд, 15.05.2019 ;
Народна библиотека Пирот, 05.06.2019; Културни центар
у Пожаревцу, 11.06.2019; Лесковачки културни центар,
24.09.2019; Педагошки факултет у Врању, 07.11.2019;
Културни центар Чукарица, 08.11.2019.

Исидора Ињац, библиотекар

Учесник програма „Бити рокенрол у Србији”, Културни
центар Србије, Париз, Француска, 04.05.2019.
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Одељење, стручни радник, радно
место (звање)

Назив дешавања, место и време

Акредитован семинар „Иновације у библиотекарству какву библиотеку желимо”, Народна библиотека Србије,
06.06.2019.
Стручно-научни скуп Заједнице матичних библиотека
Србије - БИБЛИОНЕТ 2019, Вршац, 04-06.09.2019.
Одељење посебних фондова
Миланка Бабић Вукадинов,
начелник Одељења, виши
библиотекар

5. ICARUS дани и 23. ICARUS Annual Meeting Interactive
Archives. Mеђународни стручни скуп „Contemporary
Archives: Digital Challenges & Collaborative Networks“,
Пула, Хрватска, 27-29.03.2019. Презентација рада
Дигитализација, заштита и презентација писане
културне баштине у оквиру пројеката и програма
Библиотеке града Београда.
Међународна конференција „Archives and Archival
Research in the Digital Environmentˮ, Филозофски факултет
и Историјски архив Београда, 23-25.09.2019.
Презентација рада Digitization of Written Old and Rare
Materials at Special Collections of the Belgrade City Library.
Двадесет четврти међународни стручни скуп Друштва
библиотекара Републике Српске под називом
„Савремени токови у библиотекама”, Теслић, 18-19.04.
2019. Аутор и презентер рада Завичајни и посебни
фондови - спој традиције и савремених токова у
библиотекама на примеру Библиотеке града Београда.
Стручно-научни скуп у организацији Хрватског
књижничарског друштва „Шеснаести дани специјалних и
високошколских књижница под називом Књижнице,
оснивачи, заједница: дијалог за промјене”, Ловран,
Република Хрватска, 15-16.05.2019. године. Аутор и
презентер рада Поглед са Калемегдана: заговарање за
високошколске библиотеке на примеру Библиотеке
града Београда.
Међународни научни скуп „CLIMB: Културе, речи,
религије”, Филолошки факултет, Београд, 27-28.05.2019.
Презентација рада Молитве на Морави: религијски
наратив у романима Добрице Ћосића.
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Одељење, стручни радник, радно
место (звање)

Назив дешавања, место и време

XVIII Међународна конференција „Меlissа - Библиотеке и
феминизам”, Филолошки факултет, Београд, 27-29.09.
2019. Презентација рада Мирис жене у библиотеци.
XIII Стручно-научни скуп Заједнице матичних библиотека
Србије – БИБЛИОНЕТ „Електронска грађа и извори у
библиотекама”, Вршац, 04-06.09.2019. Презентација
коауторског рада Сачувати од заборава: системи за
презентовање и заштиту библиотечке грађе у
Одељењу посебних фондова Библиотеке града
Београда.
Међународна стручна конференција „Прича (из) моје
књижнице”, Бели Манастир, Хрватска, 06-08.11.2019.
Презентација рада Сентиментално васпитање лепо
васпитане и паметне деце: Читалачка значка као
прича о лепоти читања.
Презентација „Претраживач културног наслеђа”,
Министарство културе и информисања РС, 30.05.2019.
Радионица за коришћење софтвера за препознавање
рукописа и дигитализацију рукописне грађе „Transcribus,
DocScan, ScanTent”, УБ „Светозар Марковић”, Београд,
14.12.2019.
Љубица Ћоровић, библиотекар
саветник

Стручни скуп „Манастирске и црквене библиотеке чувари културне баштине“, Велика Ремета, 15-16.05.2019.
IFLA претконференција Секције за локалну/завичајну
историју и генеалогију и Секције за Азију и Океанију о
теми „Библиотеке као посредници, ствараоци и
партнери у подизању културолошке свести и разумевања
заједнице и Завичајна историја и генеалогија у
мултиетничким друштвима, утицај генетског мапирања и
дигиталних извора“, УБ „Светозар Марковић“, 21-22.08.
2019.
Први тренингу у оквиру Еразмус+ пројекта iTSELF, у којем
је БГБ један од партнера, Париз, Француска, 21-24.10.
2019.
Сарадник и рецензент каталога и изложбе „Стари конак заборављени београдски двор“, Музеј града Београда,
Београд, 29.08-25.09.2019.
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Аутор изложби: „Језгро - изложба докумената,
фотографија и монографија поводом девет деценија од
формирања Научне библиотеке о Београду“, април 2019;
„125 година од првог оперског извођења на београдској
сцени“, септембар 2019; „Рођендан Београдског
Четворојеванђеља“, август 2019.
Коаутор изложби: „Изложбе књига и фотографија у
спомен на век и по од смрти француског песника и
дипломате Алфонса де Ламартина”, фебруар 2019;
„Светионик истока. Београд у делима европских
уметника XIX века”,новембар 2019.
Председник Секције за завичајна одељења БДС, 25.02.
2019.
Координатор програма „Дани европске баштине 2019” за
БГБ, Београд, септембар 2019; члан Организационог
одбора манифестације „Дани европске баштине”.
Члан Комисије за пријем поклона Скупштине града
Београда.
Члан Матичне комисије Библиотеке града Београда за
утврђивање предлога за за стицање звања у
библиотечко-информационој делатности.
Члан Радне групе БГБ за дигитализацију поводом израде
Плана и програма дигитализације 2019-2023.
Марија Ивановић, библиотекар

Аутор изложбе „Изложба књига Лукијана Мушицког”,
јануар 2019.
Коаутор изложбе „Изложбе књига и фотографија у
спомен на век и по од смрти француског песника и
дипломате Алфонса де Ламартина”, фебруар 2019.
XIII Стручно-научни скуп Заједнице матичних библиотека
Србије – БИБЛИОНЕТ „Електронска грађа и извори у
библиотекама”, Вршац, 04-06.09.2019. Коаутор рада
Сачувати од заборава: системи за презентовање и
заштиту библиотечке грађе у Одељењу посебних
фондова Библиотеке града Београда.
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Пети међународни интердисциплинарни скуп младих
научника друштвених и хуманистичких наука
„Контексти“, Нови Сад, 20.12.2019. Презентација рада
Атанасије Николић и културна обнова Србије : (18351878).
Радионица о ревизији библиотечко-информационе грађе
у јавним библиотекама Србије, Народна библиотека
Србије, 22.11.2019.
Анђела Иванић, библиотекар

Стручни скуп „Манастирске и црквене библиотеке чувари културне баштине“, Велика Ремета, 16.05.2019.

Зоран Здравковић, библиотекар
саветник

5. ICARUS дани и 23. ICARUS Annual Meeting Interactive
Archives. Mеђународни стручни скуп „Contemporary
Archives: Digital Challenges & Collaborative Networks“,
Пула, Хрватска, 27-29.03.2019. Презентација рада
Дигитализација, заштита и презентација писане
културне баштине у оквиру пројеката и програма
Библиотеке града Београда.
Семинар „Дигиталне услуге у библиотекама 2.0ˮ, Бања
Врујци, 04-06.06.2019.
Међународна конференција „Archives and Archival
Research in the Digital Environmentˮ, Филозофски факултет
и Историјски архив Београда, 23-25.09.2019.
Презентација рада Digitization of Written Old and Rare
Materials at Special Collections of the Belgrade City Library.
Аутор изложби: „Стари и ретки часописи из Фонда
периодике – XIX векˮ, јануар 2019; „Природне и
друштвене науке у периодици XIX векаˮ, фебруар 2019.
Коаутор изложби: Коаутор изложбе „Ретроспектива:
рестаурисана и конзервирана периодика (XIX век)”, март
2019; „Оглашавање у периодици”, децембар 2019
XVI конференција Библиотекарског друштва Србије,
Народна библиотека Србије, 13‒14.12.2019.
Радионица за коришћење софтвера за препознавање
рукописа и дигитализацију рукописне грађе „Transcribus,
DocScan, ScanTent”, УБ „Светозар Марковић”, Београд,
14.12.2019.
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Презентација „Претраживач културног наслеђа”,
Министарство културе и информисања РС, 30.05.2019.
Члан Комисије за избор библиотечке грађе.
Члан Радне групе БГБ за дигитализацију поводом израде
Плана и програма дигитализације 2019-2023.
Виолета Ђорђевић, виши
библиотекар

Отварање изложбе „Био једном један лаф - Душан
Радовић”: Народна библиотека Бела Црква, 25.02.2019;
ОШ „14. октобар”, Београд, 19.03.2019; Културни центар
Вршац, 21.03.2019; Културни и документациони центар
Срба у Мађарској, Будимпешта, 02.04.2019; Народна
библиотека „Детко Петров” у Димитровграду, 12.04.
2019; Столична библиотека у Софији, Бугарска, 23.04.
2019; ОШ „Франце Прешерн”, Београд, 15.05.2019 ;
Народна библиотека Пирот, 05.06.2019; Културни центар
у Пожаревцу, 11.06.2019; Лесковачки културни центар,
24.09.2019; Педагошки факултет у Врању, 07.11.2019;
Културни центар Чукарица, 08.11.2019.
Радионица у оквиру „Тржнице идеја“, Југословенска
кинотека, Београд, 29.03.2019.
Обука у оквиру пројекта „Дигитални грађанинˮ за
реализацију радионица кодирања за децу у библиотеци,
Дечје одељење БГБ „Чика Јова Змајˮ, 17.04.2019.
Члан жирија на ликовно-литерарном конкурсу БГБ
„Читам, па шта 2019ˮ и учешће на свечаној додели
награда, Библиотека „Петар Кочићˮ, Београд, 12.06.2019.
Конференцијa „Базаарт”. Радионица „Старе приче у
новом руху”, Дечје одељење „Чика Јова Змај”,
22.06.2019.
Члан Организационог одбора Међународне сателит
конференције ИФЛА Секције за рад са децом и младима
„New Library Professionals for Children and Young
Adultsˮ,Народна библиотека Србије, Београд, 21-22.08.
2019.
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Сателит конференција ИФЛА Секције за рад са децом и
младима, коаутор радионице „Playful Learning in the
Children’s Library”, Дечје одељење „Чика Јова Змај”, 2122.08.2019.
Субрегионална радионица за библиотекаре „Спремни за
будућност!” у организацији Гете института, Дечје
одељење „Чика Јова Змај”, 27.09.2019.
3. Регионална образовна конференција асоцијације
најбољих наставника бивше Југославије „Свијет
образовања брише границе”, Дечје одељење „Чика Јова
Змај”, 01.11.2019. Предавање Библиотека као учионица.
Стручни скуп „Берза добрих идејаˮ, Градска народна
библиотека „Жарко Зрењанинˮ, Зрењанин, 14-15.11.
2019. Презентација Тинејџери ‒ карика која недостаје.
XVI конференција Библиотекарског друштва Србије
„Мале библиотеке у великом дијалогу за промену,
Народна библиотека Србијеˮ, 12-13.12.2019. Предавање
Сами у смени.
Акредитовани семинар „Буди промена коју желиш да
видиш у библио/свету”, Народна библиотека Србије, 23.
12.2019.
Јасна Бркић, виши библиотекар

Обука у оквиру пројекта „Дигитални грађанинˮ за
реализацију радионица кодирања за децу у библиотеци,
Народна библиотека Србије, 18.01.2019; Дечје одељење
БГБ „Чика Јова Змајˮ, 17.04.2019.
Радионица у оквиру „Тржнице идеја“, Југословенска
кинотека, Београд, 29.03.2019.
Конференцијa „Базаарт - Васпитавати културом: ка
друштву коме су вредности важне”, УК „Пароброд” и Дечје позориште „Душко Радовић”, 22-26.06.2019.
Члан Организационог одбора Међународне сателит
конференције ИФЛА Секције за рад са децом и младима
„New Library Professionals for Children and Young Adultsˮ,
Народна библиотека Србије, 21-22.08.2019.
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Међународној сателит конференција ИФЛА Секције за
рад са децом и младима, Народна библиотека Србије,
21-22.08.2019. Уводно излагање Library, Space of
Childhood Joy.
Сателит конференција ИФЛА Секције за рад са децом и
младима, уводна радионица „Playful Learning in the
Children’s Library”, Дечје одељење „Чика Јова Змај”,
21.08.2019.
Субрегионална радионица за библиотекаре „Спремни за
будућност!” у организацији Гете института, Дечје
одељење „Чика Јова Змај”, 26-27.09.2019.
3. Регионална образовна конференција асоцијације
најбољих наставника бивше Југославије ANN_EX_YU
„Свијет образовања брише границе”, Дечје одељење
„Чика Јова Змај”, 01.11.2019.
Стручни скуп „Берза добрих идејаˮ, Градска народна
библиотека „Жарко Зрењанинˮ, Зрењанин, 14-15.11.
2019. Презентација Тинејџери ‒ карика која недостаје.
Тренинг графичке фацилитације и развијања метода
визуелне комуникације у оквиру пројекта ЕРАЗМУС +
„Make it Visualˮ, Виљнус, Литванија, 16-22.11.2019.
Биљана Петровић, библиотекар

Радионица у оквиру „Тржнице идеја“, Југословенска
кинотека, Београд, 29.03.2019.
Двадесет четврти међународни стручни скуп Друштва
библиотекара Републике Српске под називом
„Савремени токови у библиотекама”, Теслић, 18-19.04.
2019. Коаутор рада Настава у библиотеци,
библиотека у настави.
62. саветовање о књижевности за децу у оквиру Змајевих
дечјих игара, Матица српска, Нови Сад, 06-07.06.2019.
Презентација рада Смрт у романима ‘Сјај звезда на
плафону’ Јухане Тидел и ‘Седам минута после поноћи’
Патрика Неса.
Члан жирија на ликовно-литерарном конкурсу БГБ
„Читам, па шта 2019ˮ и учешће на свечаној додели
награда, Библиотека „Петар Кочићˮ, Београд, 12.06.2019.
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Конференцијa „Базаарт”. Радионица „Старе приче у
новом руху”, Дечје одељење „Чика Јова Змај”,
22.06.2019; УК „Пароброд” и Дечје позориште „Душко
Радовић”, 22-26.06.2019.
Сателит конференција ИФЛА Секције за рад са децом и
младима, радионица „Playful Learning in the Children’s
Library”, Дечје одељење „Чика Јова Змај”, 21.08.2019.
Стручно-научни скуп Заједнице матичних библиотека
Србије - БИБЛИОНЕТ 2019, Вршац, 04-06.09.2019.
Субрегионална радионица за библиотекаре „Спремни за
будућност!” у организацији Гете института, Дечје
одељење „Чика Јова Змај”, 26-27.09.2019.
Трећа регионална конференција Асоцијације најбољих
наставника бивше Југославије ANN_EX_YU „Свет
образовања брише границеˮ. Радионица „Библиотека
као учионицаˮ, Београд, 01.11.2019.
XVI конференција Библиотекарског друштва Србије
„Мале библиотеке у великом дијалогу за променуˮ,
Народна библиотека Србије, 12-13.12.2019.
Сандра Николић, библиотекар

Обука у оквиру пројекта „Дигитални грађанинˮ за
реализацију радионица кодирања за децу у библиотеци,
Народна библиотека Србије, 18.01.2019; Дечје одељење
БГБ „Чика Јова Змајˮ, 17.04.2019; Градска библиотека
Нови Сад 12.07.2019.
Субрегионална радионица за библиотекаре „Спремни за
будућност!” у организацији Гете института, Дечје
одељење „Чика Јова Змај”, 26-27.09.2019.
Први тренингу у оквиру Еразмус+ пројекта iTSELF, у којем
је БГБ један од партнера, Париз, Француска, 22-24.10.
2019.
Акредитован семинар „Иновације у библиотекарству какву библиотеку желимо”, Народна библиотека Србије,
05.11.2019.
Програм Форум Креативна Европа. Радионица
„Дигитални алати у образовању о наслеђу”, Задужбина
Илије Коларца , 08.11.2019.
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XIII Стручно-научни скуп Заједнице матичних библиотека
Србије – БИБЛИОНЕТ „Електронска грађа и извори у
библиотекама”, Вршац, 04-06.09.2019.
Коаутор изложбе „Ретроспектива: рестаурисана и
конзервирана периодика (XIX век)”, март 2019.

Томислав Петровић, самостални
књижничар

Акредитован семинар „Дигиталне услуге у библиотекама
2.0“, БГБ, 05.03.2019.

Сребра Павић, књижничар

Коаутор изложбе „Оглашавање у периодици“, децембар
2019.

Живко Николић, књижничар

Медијатор на књижевним сусретима, у сарадњи са
Библиотеком „Бранко Миљковић”, новембар 2019.

Одељење библиотека „Доситеј Обрадовић“ - Вождовац
Биљана Грбовић, начелник
Одељења, библиотекар

Семинар „Дигиталне услуге у библиотекама 2.0ˮ, Бања
Врујци, 30.05-01.06.2019.
Радионица посвећена Ревизији у јавним библиотекама,
Народна библиотека Србије, 22.11.2019.
Семинар „Буди промена коју желиш да видиш у
библио/свету“, Народна библиотека Србије 23.12.2019.

Дарко Хабазин, библиотекар

Семинар „Буди промена коју желиш да видиш у
библио/свету“, Народна библиотека Србије, 27.11.2019.

Дијана Арсенијевић, библиотекар

Семинар „Иновације у библиотекарству", Народна
библиотека Србије, 05.11.2019.
Семинар „Буди промена коју желиш да видиш у
библио/свету“, Народна библиотека Србије 10.12.2019.

Гала Одановић, библиотекар

Семинар „Буди промена коју желиш да видиш у
библио/свету“, Народна библиотека Србије 12.11.2019.

Тамара Мирковић, књижничар

Семинар „Иновације у библиотекарству", Народна
библиотека Србије, 05.11.2019.

Јелена Павлићевић, књижничар

Семинар „Иновације у библиотекарству", Народна
библиотека Србије, 05.11.2019.

Мирјана Миловић, књижничар

Семинар „Буди промена коју желиш да видиш у
библио/свету“, Народна библиотека Србије, 12.11.2019.
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Одељење, стручни радник, радно
место (звање)
Милан Гачић, књижничар

Назив дешавања, место и време

Семинар „Ауторско право у библиотечко-информационој
делатности, БГБ, 29.10.2019.

Одељење библиотека „Исидора Секулић“ - Савски венац
Марко Васиљевић, библиотекар

Семинар „Буди промена коју желиш да видиш у
библио/свету“, Народна библиотека Србије, 12.11.2019.
Радионица посвећена Ревизији у јавним библиотекама,
Народна библиотека Србије, 22.11.2019.

Тања Миличић, библиотекар

Семинар „Дигиталне услуге у библиотекама 2.0ˮ, Бања
Врујци, 30.05-01.06.2019.

Споменка Милинковић, самостални
књижничар

Семинар „Иновације у библиотекарству“, Народна
библиотека Србије, 05.11.2019.
Радионица посвећена Ревизији у јавним библиотекама,
Народна библиотека Србије, 22.11.2019.

Биљана Томић, књижничар

Семинар „Буди промена коју желиш да видиш у
библио/свету“, Народна библиотека Србије, 27.11.2019.

Милица Мандарић, књижничар

Радионица посвећена Ревизији у јавним библиотекама,
Народна библиотека Србије, 22.11.2019.

Драгана Жижић, књижничар

Семинар „Буди промена коју желиш да видиш у
библио/свету“, Народна библиотека Србије, 12.11.2019.

Марија Пантелић, библиотекар

Семинар „Буди промена коју желиш да видиш у
библио/свету“, Народна библиотека Србије, 10.12.2019.

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

Акредитован семинар „Иновације у библиотекарству какву библиотеку желимо“, Народна Библиотека Србије,
05.11.2019.

Анђелка Сувајџић, библиотекар

Акредитован семинар „Иновације у библиотекарству какву библиотеку желимо“, БГБ, 28.10.2019.

Александра Маринко, самостални
књижничар

Акредитован семинар „Ревизија билиотечке грађе у
јавним библиотекама“, Народна библиотека Србије,
12.11.2019.
Учесник у пројекту „Вики сениор“, 2019.
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Одељење, стручни радник, радно
место (звање)

Назив дешавања, место и време

Снежана Живковић, библиотекар

Акредитован семинар „Ауторско право у библиотечкој
информационој делатности : ауторско право и интернет“,
БГБ, 12.11.2019.

Мирјана Ивковић, књижничар

Акредитован семинар „Дигиталне услуге у библиотекама
2.0“, БГБ, 05.03.2019.

Ружица Бојнић, књижничар

Акредитован семинар „Иновације у библиотекарству какву библиотеку желимо“, Народна Библиотека Србије,
05.11.2019.
Акредитован семинар „Дигиталне услуге у библиотекама
2.0“, БГБ, 05.03.2019.

Дана Костић, књижничар

Акредитован семинар „Ревизија билиотечке грађе у
јавним библиотекама“, Народна библиотека Србије,
12.11.2019.
Одељење библиотека „Петар Кочић“ - Врачар

Александра Јеремић, библиотекар

Акредитован семинар „Иновације у библиотекарству какву библиотеку желимо“, Народна Библиотека Србије,
05.11.2019.

Гордана Лештанин, библиотекар

Акредитован семинар „Иновације у библиотекарству какву библиотеку желимо“, Народна Библиотека Србије,
05.11.2019.

Тамара Гилић, библиотекар

Акредитован семинар „Ревизија билиотечке грађе у
јавним библиотекама“, Народна библиотека Србије,
12.11.2019.

Стефан Поповић Мирате, књижничар Акредитован семинар „Дигиталне услуге у библиотекама
2.0“, БГБ, 05.03.2019.
Међународни скуп „Београдски контрапункт 2019.
Округли сто „Уметност у временима кризе и ратова:
поглед из данашњице”, Београд, Југословенска кинотека,
18.06.2019.
Ивана Мирковић, књижничар

Акредитован семинар „Ауторско право у библиотечкој
информационој делатности : ауторско право и интернет“,
БГБ, 29.10.2019.

Одељење библиотека „Вук Караџић“ - Звездара
Александра Кекић-Ђокић, начелник

Семинар „Буди промена коју желиш да видиш у
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Одељење, стручни радник, радно
место (звање)

Назив дешавања, место и време

Одељења, виши библиотекар

библио/свету“, Народна библиотека Србије, 10.12.2019.

Биљана Данић Грбић, библиотекар

Семинар „Иновације у библиотекарству - какву
библиотеку желимо”, БГБ, 28.10.2019.

Милица Буха, библиотекар

Семинар „Вики библитекар”, УБ „Светозар Марковић”,
27.11.2019.
Конференција „Образовање одраслих као ресурс за
трансформацију”, Коимбра, Португал, 06.11.2019.
Учесник у кампањи уређивања референци на Википедији
на српском језику - #1Lib1Ref, 2019.
Уредник Википедије; координатор пројекта „Вики
сениор”, 2019.

Александра Дукић, библиотекар

Семинар „Буди промена коју желиш да видиш у
библио/свету“, Народна библиотека Србије, 10.12.2019.
Радионица посвећена ревизији у јавним библиотекама,
Народна библиотека Србије, 22.11.2019.

Лидија Вранеш Дреновац, виши
библиотекар

Семинар „Иновације у библиотекарству - какву
библиотеку желимо”, Народна библиотека Србије,
05.11.2019.
Радионица посвећена ревизији у јавним библиотекама,
Народна библиотека Србије, 22.11.2019.

Снежана Радојчин, књижничар

Семинар „Буди промена коју желиш да видиш у
библио/свету“, Народна библиотека Србије, 10.12.2019.

Татјана Бребановић, библиотекар

Семинар „Иновације у библиотекарству - какву
библиотеку желимо”, БГБ, 28.10.2019.

Снежана Добрић, књижничар

Семинар „Буди промена коју желиш да видиш у
библио/свету“, Народна библиотека Србије, 12.11.2019.

Одељење библиотека „Илија Гарашанин“ - Гроцка
Јована Јовановић, библиотекар

Семинар „Буди промена коју желиш да видиш у
библио/свету“, Народна библиотека Србије, 23.12.2019.

Одељење библиотека „Лаза Костић“ - Чукарица
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Одељење, стручни радник, радно
место (звање)
Владан Николић, начелник
Одељења, библиотекар

Назив дешавања, место и време

Годишњи састанак уредника Википедије на српском
„Викилајв“, Српско-корејски информатички приступни
центар, 20.04.2019; учесник у кампањи уређивања
референци на Википедији на српском језику - #1Lib1Ref,
2019; учесник у пројекту „Вики сениор“, 2019.
5. скуп београдских библиотекара „Специфични делови
фондова београдских библиотека“, Библиотека „Влада
Аксентијевић“, Обреновац, 27.12.2019. Презентација
рада Марксистичка библиотека – Чукарица (1975.)

Јасна Јанковић, виши књижничар

Радионица посвећена Ревизији у јавним библиотекама,
Народна библиотека Србије, 22.11.2019.
Учесник у кампањи уређивања референци на Википедији
на српском језику - #1Lib1Ref, 2019.

Милена Николић, књижничар

Акредитован семинар „Дигиталне услуге у библиотекама
2.0“, БГБ, 05.03.2019.

Слађана Плавшић, књижничар

Акредитован семинар „Дигиталне услуге у библиотекама
2.0“, БГБ, 05.03.2019.

Одељење библиотека „Јован Дучић“ – Барајево
Виолета Младеновић, књижничар

Акредитован семинар „Дигиталне услуге у библиотекама
2.0“, БГБ, 05.03.2019.
Годишњи састанак уредника Википедије на српском
„Викилајв“, Српско-корејски информатички приступни
центар, 20.04.2019; учесник у кампањи уређивања
референци на Википедији на српском језику - #1Lib1Ref,
2019; учесник у пројекту „Вики сениор“, 2019.
Радионица посвећена Ревизији у јавним библиотекама,
Народна библиотека Србије, 22.11.2019.

Наталија Стевановић, књижничар

Акредитован семинар „Дигиталне услуге у библиотекама
2.0“, БГБ, 05.03.2019.

Милица Ивановић, књижничар

Акредитован семинар „Дигиталне услуге у библиотекама
2.0“, БГБ, 05.03.2019.

Одељење библиотека „Миодраг Булатовић“ - Раковица
Андријана Јеловац, библиотекар

Радионица посвећена Ревизији у јавним библиотекама,
Народна библиотека Србије, 22.11.2019.
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Одељење, стручни радник, радно
место (звање)

Назив дешавања, место и време

Учесник у кампањи уређивања референци на Википедији
на српском језику - #1Lib1Ref, 2019; учесник у пројекту
„Вики сениор“, 2019.
Зорица Јовичић, библиотекар

Стручни скуп „Дигиталне услуге у библиотеkама 2.0",
Бања Врујци“, 4-6.06.2019.
Учесник у кампањи уређивања референци на Википедији
на српском језику - #1Lib1Ref, 2019; учесник у пројекту
„Вики сениор“, 2019.

Светлана Јовичић-Божић,
библиотекар

Стручни скуп „Дигиталне услуге у библиотеkама 2.0",
Бања Врујци“, 04-06.06.2019.

Тања Тошић, књижничар

Акредитован семинар „Дигиталне услуге у библиотекама
2.0“, БГБ, 05.03.2019.

Карине Михајловић, књижничар

Акредитован семинар „Дигиталне услуге у библиотекама
2.0“, БГБ, 05.03.2019.

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

Стручни скуп „Дигиталне услуге у библиотекама 2.0",
Бања Врујци“, 04-06.06.2019.
Међународни скуп „Београдски контрапункт 2019.
Округли сто „Уметност у временима кризе и ратова:
поглед из данашњице”, Београд, Југословенска кинотека,
18.06.2019.

Мирјана Савић, библиотекар
саветник

Акредитовани семинар „Буди промена коју желиш да
видиш у библио/свету“, Народна библиотека Србије,
23.12.2019.

Татјана Перовић, библиотекар

Акредитован семинар „Иновације у библиотекарству какву библиотеку желимо“, БГБ, 28.10.2019.
Акредитовани семинар „Буди промена коју желиш да
видиш у библио/свету“, Народна библиотека Србије,
10.12.2019.

Светлана Ракановић, библиотекар

Акредитован семинар „Ауторско право у библиотечкој
информационој делатности : ауторско право и интернет“,
БГБ, 29.10.2019.

Драгана Михаиловић, виши

Акредитован семинар „Иновације у библиотекарству какву библиотеку желимо“, Народна библиотека Србије,
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Одељење, стручни радник, радно
место (звање)
библиотекар

Назив дешавања, место и време

05.11.2019.
Акредитовани семинар „Буди промена коју желиш да
видиш у библио/свету“, Народна библиотека Србије,
23.12.2019.

Ружица Пунишић, библиотекар

Акредитовани семинар „Буди промена коју желиш да
видиш у библио/свету“, Народна библиотека Србије,
10.12.2019.

Мира Стојнић, библиотекар

Акредитовани семинар „Буди промена коју желиш да
видиш у библио/свету“, Народна библиотека Србије,
12.11.2019.

Татјана Васковић, библиотекар

Акредитовани семинар „Буди промена коју желиш да
видиш у библио/свету“, Народна библиотека Србије,
10.12.2019.

Данијела Губеринић, библиотекар

Акредитован семинар „Ауторско право у библиотечкој
информационој делатности : ауторско право и интернет“,
БГБ, 29.10.2019.

Мирослава Марић, библиотекар

Акредитован семинар „Ауторско право у библиотечкој
информационој делатности : ауторско право и интернет“,
БГБ, 29.10.2019.

Марија Матовић, виши књижничар

Акредитовани семинар „Буди промена коју желиш да
видиш у библио/свету“, Народна библиотека Србије,
23.12.2019.

Весна Пупавац, књижничар

Акредитован семинар „Дигиталне услуге у библиотекама
2.0“, БГБ, 05.03.2019.
Акредитовани семинар „Буди промена коју желиш да
видиш у библио/свету“, Народна библиотека Србије,
12.11.2019.

Весна Јевремовић, књижничар

Акредитовани семинар „Буди промена коју желиш да
видиш у библио/свету“, Народна библиотека Србије,
12.11.2019.

Мирјана Милић, књижничар

Акредитован семинар „Дигиталне услуге у библиотекама
2.0“, БГБ, 05.03.2019.
Акредитовани семинар „Буди промена коју желиш да
видиш у библио/свету“, Народна библиотека Србије,
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Одељење, стручни радник, радно
место (звање)

Назив дешавања, место и време

12.11.2019.
Горана Елчић, виши књижничар

Акредитован семинар „Дигиталне услуге у библиотекама
2.0“, БГБ, 05.03.2019.
Акредитован семинар „Иновације у библиотекарству какву библиотеку желимо“, БГБ, 28.10.2019.

Зорица Шушњар, књижничар

Акредитован семинар „Ауторско право у библиотечкој
информационој делатности : ауторско право и интернет“,
БГБ, 29.10.2019.

Милица Алфиревић, самостални
књижничар

Акредитован семинар „Иновације у библиотекарству какву библиотеку желимо“, БГБ, 28.10.2019.

Саша Бојић, књижничар

Акредитован семинар „Дигиталне услуге у библиотекама
2.0“, БГБ, 05.03.2019.
Акредитовани семинар „Буди промена коју желиш да
видиш у библио/свету“, Народна библиотека Србије,
10.12.2019.

Ивана Беговић, књижничар

Акредитован семинар „Дигиталне услуге у библиотекама
2.0“, БГБ, 05.03.2019.
Акредитовани семинар „Буди промена коју желиш да
видиш у библио/свету“, Народна библиотека Србије,
10.12.2019.

Одељење библиотека „Вук Караџић“ - Нови Београд
Блажимир Јоковић, начелник
Одељења, библиотекар

Стручни скуп „Дигиталне услуге у библиотекама 2.0",
Бања Врујци“, 04-06.06.2019.
Акредитован семинар „Иновације у библиотекарству какву библиотеку желимо“, БГБ, 29.10.2019.
Акредитован семинар „Ауторско право у библиотечкој
информационој делатности : ауторско право и интернет“,
БГБ, 29.10.2019.

Ивана Чернишова, библиотекар

Акредитован семинар „Иновације у библиотекарству какву библиотеку желимо“, БГБ, 29.10.2019.

Наташа Булатовић, библиотекар

Други научни скуп „Библиотеке и идентитет“, Градска
библиотека Панчево, 24-25.05.2019. Презентација рада
Библиотеке српских далматинских манастира: сведоци
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Одељење, стручни радник, радно
место (звање)

Назив дешавања, место и време

очувања српског идентитета у Далмацији.
Стручни скуп „Дигиталне услуге у библиотекама 2.0",
Бања Врујци“, 04-06.06.2019.
Акредитован семинар „Ауторско право у библиотечкој
информационој делатности : ауторско право и интернет“,
БГБ, 29.10.2019.
Мирјана Комад, библиотекар

Акредитован семинар „Иновације у библиотекарству какву библиотеку желимо“, БГБ, 29.10.2019.

Марина Пауновић, библиотекар

Међународни скуп „Београдски контрапункт 2019.
Округли сто „Уметност у временима кризе и ратова:
поглед из данашњице”, Београд, Југословенска кинотека,
18.06.2019.

Смиља Тодорчевић, библиотекар

Акредитован семинар „Иновације у библиотекарству какву библиотеку желимо“, БГБ, 29.10.2019.

Бранка Чанковић, самостални виши
књижничар

Акредитован семинар „Иновације у библиотекарству какву библиотеку желимо“, Народна библиотека Србије,
05.11.2019.

Светлана Тодоровић, књижничар

Акредитовани семинар „Буди промена коју желиш да
видиш у библио/свету“, Народна библиотека Србије,
23.12.2019.

Јована Видмар, књижничар

Акредитован семинар „Иновације у библиотекарству какву библиотеку желимо“, БГБ, 29.10.2019.

Одељење библиотека „Деспот Стефан Лазаревић“ - Младеновац
Никола Филиповић, библиотекар

Презентација кампање „Један библиотекар, једна
референца“, УБ „Светозар Марковић“, 24.01.2019.
Акредитован семинар „Иновације у библиотекарству какву библиотеку желимо“, БГБ, 28.10.2019.

Мирјана Радојичић, књижничар

Акредитован семинар „Дигиталне услуге у библиотекама
2.0“, БГБ, 05.03.2019.

Одељење библиотека „Милован Видаковић“ - Сопот
Весна Сарић, начелник Одељења,
библиотекар

Акредитован семинар „Иновације у библиотекарству какву библиотеку желимо“, БГБ, 28.10.2019.
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Одељење, стручни радник, радно
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Назив дешавања, место и време

Мирјана Ребић, књижничар

Презентација кампање „Један библиотекар, једна
референца“, УБ „Светозар Марковић“, 24.01.2019.

Катарина Миош, библиотекар

Акредитован семинар „Иновације у библиотекарству какву библиотеку желимо“, БГБ, 28.10.2019.

Виолета Буквић, књижничар

Акредитован семинар „Дигиталне услуге у библиотекама
2.0“, БГБ, 05.03.2019.

Табела 10: Преглед стручног усавршавања и активности стручних радника у 2019. год.

3.11

Издавачка делатност

У току 2019. године Библиотека је објавила две монографске публикације:
▪

Зборник „Писци Павићу” објављен је у оквиру едиције „Врхови”. Овом књигом БГБ је
обележила 90 година од рођења и 10 година од одласка књижевника Милорада Павића.

▪

Mонографија „Небојша Глоговац” (ауторка Татјана Њежић), у сарадњи са УДУС-ом и Вулкан
издаваштвом. Објављивање књиге подржало Министарство културе и информисања.

Библиотека је објавила и 10 каталога у склопу изложби организованих у Галерији Атријум:
1. Бојана Николић „Изложба слика“, 11-22.03.2019.
2. Татјана Димитријевић „Безначајни записи“ - изложба слика и цртежа, 26.03-8.04.2019.
3. Марио Јобст „Ретроспектива“ - изложба радова, 10-24.04.2019.
4. Наташа Јанковић „Тренутак“ – изложба слика, 6-17.05.2019.
5. Мирољуб Филиповић Филимир „Иконарти“, 4-17.06.2019.
6. Вељко Михајловић „Дунавске слике“, 19.06-2.07.2019.
7. Лаура Димитрова и Стефан Алтако „Путне белешке”, 4-17.07.2019.
8. Саша Петровић „Трење”, 20-30.08.2019.
9. Ђорђе Аралица „Ижван и изнутра” - изложба скулптура, 3-16.09.2019.
10. Марион Дедић „Цртежи”, 1-11.10.2019.

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 Добрили Бегенишић, дипломираном библиотекару саветнику, начелници Одељења за
истраживање и развој библиотечко-информационог система – Матичног одељења Народне
Библиотеке Србије.
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Награда „Глигорије Возаровић” за најбољег издавача у 2018. години додељена је Издавачкој кући
„Прометеј” из Новог Сада, поводом 29 година њеног постојања, а за изванредне постигнуте
резултате.
Према подацима из мреже Библиотеке града Београда најчитанија књига страног аутора у 2018.
години јесте роман „Човек по имену Уве” шведског књижевника Фредрика Бакмана у издању
Издавачке куће „Лагуна”.
Награда „Читалац године” у категорији деце до 14 година припала је тринаестогодишњој Лаури
Љутај (Нови Београд), а читалац године 2018. у категорији одраслих је Ђорђе Илић (Младеновац).
Прва добитница новоустановљене „Повеље за изузетан допринос“ је Весна Јовановић, уредница
Културе информативног програма Радио-телевизије Србије.
Награда „Ђорђе Јовановићˮ која се додељује за најбоље критичко-есејистичко дело додељена је
Душици Потић, за књигу „Поетика прикривања: фолклорни обрасци у стваралаштву Стевана
Раичковића“, у издању Друштва за српски језик и књижевност Србије.
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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 бави се набавком, инвентарисањем и обрадом
библиотечке грађе.
Процес набавке:
▪

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.

Процес инвентарисања:
▪

У Централном инвентару се израђује први запис свих наслова које Библиотека набави (без
обзира на начин набавке) и инвентаришу се публикације за сва одељења и огранке Mреже
библиотека. У Централном инвентару чувају се књиге инвентара одељења Библиотеке.

Процес обраде:
▪

Израда и одржавање ауторског каталога; израда и одржавање стручног каталога; израда и
одржавање предметног каталога.

4.1.2 Најзначајнији резултати у 2019. години
Током 2019. године, у Одељењу су остварени следећи резултати:
▪

Набављено је 95.489 библиотечко-информационих јединица (88.312 монографских, 7.150
серијских и 27 јединице некњижне грађе) за комплетну мрежу одељења и огранака;
инвентарисано 62.630, испоручено 61.552 библиотечко-информационих јединица;

▪

Библиотека је током 2019. године добила на поклон преко 5.000 наслова од чланова
Библиотеке, сарадника, издавача, установа;

▪

Библиотека је поклонила 4.000 наслова од својих сувишних примерака;

▪

У марту месецу, Библиотека је добила нови магацински простор у оквиру Пословно-тржног
центра Рајићева;

▪

Са три наслова која су објављена 2018. године, Библиотека је учествовала на Конкурсу за
откуп књига који расписује Министарство за културу и информисање;

▪

Стручни радници су унапредили своја знања на семинарима и конференцијама.
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4.1.3 Набавка
Начин набавке у 2019. години био је као у досадашњој пракси: Републички откуп, Јавна набавка
(средства одобрена од Секретаријата за културу Скупштине града Београда), локални обавезни
примерак, маркетинг, размена, куповина од сопствених средстава, поклони. Одабир врши Комисија
за набавку библиотечко-информационе грађе, консултујући дезидерате из мреже Одељења,
поштујући потребе и захтеве корисника јавних библиотека на територији града Београда.
Редни
број

Начин набавке

Број примерака

1.

Републички откуп

21.320

2.

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

47.017

3.

Локални обавезни примерак

4.

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

2.862
24.290
95.489

Табела 1: Број набављених јединица грађе у 2019. 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 збирке7.
Обавезни примерак редовно су достављали следећи издавачи: Архив Србије, Чигоја штампа, Дерета,
Досије студио, Evro Book, Филозофски факултет, Геопоетика издаваштво, Институт за криминолошка и
социолошка истраживања, Институт за међународну политику и привреду, Институт за педагогију и
андрагогију, Инжењерска академија Србије, Историјски архив Београда, Креативни центар, Лагуна,
Медија центар „Одбранаˮ, Музеј историје Југославије, Музеј позоришне уметности Србије, Музеј
савремене уметности, Музиколошки институт САНУ, Народни музеј Србије, Новости, Одисеја,
Пословни биро, Правни факултет, Принцип прес, Прополис Боокс, Публик Практикум, Републички
завод за заштиту споменика културе, САНУ, Савез инжењера и техничара Србије, Савремена
гимназија, Службени гласник, The collection, Весели четвртак, Вукотић медиа, Вулкан издаваштво,
Завод за проучавање културног развитка Републике Србије, Завод за уџбенике, Завод за заштиту
природе Србије.
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). Основана је колекција Кинески кутак (Библиотека „Ђорђе
Јовановић“, Стари град). Колекције се допуњавају, видљиве су и претраживе у електронској бази.
Од сувишних примерака8 у 2019. години, Библиотека је поклонила 4.000 наслова: библиотеци ОШ
„Свети Саваˮ, Врчин; библиотеци ОШ „Дрвар”, Република Српска; библиотеци ОШ „Свети Саваˮ,
Племетина, Обилић; „Малој српској библиотециˮ, Бризбејн, Аустралија; Народној библиотеци
7 Доступно на: http://www.kultura.gov.rs/lat/dokumenti/propisi-iz-oblasti-kulture/zakon-o- оbaveznom-primerku-publikacija
8 Сувишни примерци су наслови за које је утврђено након провере дезидерата и електронске базе, да нису потребни мрежи
Библиотеке града Београда. Свакодневно, Библиотека добија на поклон разне наслове од великог броја грађана и
сарадника.
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Србије, за попуну фондова иностраних библиотека и славистичких центара; библиотеци амбасаде
Републике Србије у Данској; библиотеци Учитељског факултета, Београд; библиотеци Музеја науке и
технике, Београд; библиотеци Дневне болнице „Лаза Лазаревићˮ, Падинска Скела; библиотеци
Саборне цркве Светог Василија Острошког, Никшић; библиотеци пакрачко-славонске епархије;
библиотеци Верског добротворног старатељства, Београд; библиотеци у Клокот бањи, Витина,
Косово и Метохија; библиотеци Јавне установе Студентски дом „Фочаˮ, Република Српска;
библиотеци Дома културе „Студентски градˮ; библиотеци Студентског дома „Карабурмаˮ;
програмској акцији Радио Београда „Књига солидарностиˮ; за наградни конкурс „Сопот мој завичајˮ;
„Песничка сусретања деце и младих Београдаˮ, наградни конкурс; „Гласам за књигуˮ наградни
конкурс; „Пред ликом Светог Савеˮ ликовно-литерарни конкурс; „Међународни дан књиге за децуˮ
наградни конкурс; „Читам па штаˮ наградни конкурс; „О руској емиграцији у Србијиˮ за учешће у
организацији и др.

4.1.4 Инвентарисање библиотечко-информационих јединица
До сада, за мрежу библиотека Библиотеке града Београда, инвентарисано је 62.630 јединица,
највише публикација из стране и домаће књижевности, затим из књижевности за децу.
Инвентарисано је и 200 томова серијских публикација.

Библиотека/општина

Број
инвентарисаних
јединица

„Доситеј Обрадовић”, Вождовац

5.846

„Петар Кочић”, Врачар

4.579

„Вук Карадџић”, Звездара

6.705

„Лаза Костић”, Чукарица

3.943

„Миодраг Булатовић”, Раковица

3.425

„Јован Дучић”, Барајево

2.428

„Деспот Стефан Лазаревић” , Младеновац

3.106

„Исидора Секулић”, Савски венац

3.583

„Ђорђе Јовановић”, Стари град

3.946

„Свети Сава”, Земун и Сурчин

6.572

„Вук Караџић”, Нови Београд

6.127

„Илија Гарашанин”, Гроцка

3.809

„Милован Видаковић”, Сопот

3.012

Библиотека града Београда

5.383

Библиотека града Београда, серијске
публикације
УКУПНО

200
62.630

Табела 2: Број инвентарисаних јединица у 2019. години

4.1.5 Обрада библиотечко-информационе грађе
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Потпуну обраду у сва три каталога добило је 2.961 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)
4.940

Обрађено нових наслова

Рад на записима (прегледано,
рекласификованао)

СТРУЧНИ
КАТАЛОГ
4.887
Обрађено нових наслова
ПРЕДМЕТНИ
КАТАЛОГ

4.211

2.093
(7.304 предметних одредница)

4.391
(8.928 УДК индекса)
Рад на записима (редиговано,
рекаталогизовано)
3.456
(7.264 предметних одредница)

Табела 3: Обрађени наслови кроз сва три каталога

4.1.6 Кадар
У Одељењу је током 2019. године радило 18 стручних радника, укључујући начелника одељења.
Алекандар Васковић је у новембру 2019. године, у Народној библиотеци Србије, положио стручни
испит.
Према Закону о Обавезном примерку, електронском обавезном примерку од марта 2019. године,
Оливера Калдесић је започела уношење електронских издања Библиотеке у базу електронског
обавезног примерка Народне библиотеке Србије. Члан је БИСИС тима (током године активно
учествовала на састанцима поводом развоја софтвера за аутоматизацију процеса набавке
библиотечко-информационе грађе и израду интерактивног електронског каталога); учествовала у
изради Спецификација с-краја-на-крај процеса Подршка операцијама у оквиру пројекта израде
Стратегије информационог система Библиотеке.
Весна Булајић, Светлана Мартиновић и Радмила Тасић учествовале у формирању колекције на новој
платформи „Дигитална Библиотека града Београда - ResCartaˮ и радиле креирање и едитовање
метаподатака; додатно ангажоване као редактори ауторске, стручне, предметне класификације за
допуну и уједначавање записа у Фонду за старе и ретке књигу и књиге о Београду.
Дубравка Пендић је током године радила на уносу и обради (инвентарисање, каталогизација и
класификација) наслова који се налазе само у Одељењу библиотека „Доситеј Обрадовићˮ, Вождовац;
наставља са уносом и обрадом фонда у Америчком кутку (инвентарисање, каталогизација и
класификација).
Велика пажња посвећена је стручном усавршавању запослених. Детаљан приказ ових активности дат
је у Одељку 3.10. Извештаја.
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4.1.7 Простор и опрема
Библиотека је у марту месецу, преузела нови магацински простор у оквиру Пословно-тржног центра
Рајићева. Пресељен је намештај и радни материјал из простора у Будимској 10а, монтиране су
полице за расподелу набављених наслова, смештени су ормари са књигама инвентара, као и ормари
са каталошким листићима (ауторски, топографски и насловни каталог). Крајем априла, припремљено
је све за пријем библиотечке грађе. Пријем и расподела одвијала се без застоја до краја године.
У новом магацинском простору смештен је лагер издања Библиотеке.

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
обавља функцију матичне надлежности која је регулисана Законом о библиотечко-информационој
делатности (Службени гласник РС бр. 52/11), Статутом и другим подзаконским актима као и општим
актима Библиотеке на подручју града Београда. Спроводи надзор над стручним радом и условима
рада у јавним, школским и специјалним библиотекама; води бригу о унапређењу и развоју
делатности и стручном усавршавању; иницира, спроводи и координира активности значајне за рад и
развој Библиотеке града Београда; обједињује пословање у матичној библиотеци, прати домете
библиотечко-информационе делатности у Србији и свету.
Следи приказ остварених резултата за 2019. годину:

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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ЕДУКАЦИЈА

НАДЗОР

СТРУЧНА
ПОМОЋ

МБС

31

368

389

Семинари за запослене
у Библиотеци

БИСИС
обука

5

1.300 сати

Табела 1: Преглед активности у 2019. години

4.2.2 Надзор
Надзор је један од основних задатака матичне службе и обављен је у следећим библиотекама:
Завода за интелектуалну својину Републике Србије, Задужбине Илије М. Коларца, ОШ „Деспот
Стефан Лазаревић”, ОШ „Драган Ковачевић”, ОШ „Павле Савић”, ОШ „Десанка Максимовић”, ОШ
„Карађорђе” Остружница, ОШ „Саво Јовановић Сирогојно”, ОШ „Радивој Поповић”, ОШ „Бранко
Радичевић” Велика Моштаница, ОШ „Љуба Ненадовић” Жарково, ОШ „Вук Караџић” Рипањ, ОШ
„Филип Кљајић Фића” Баново брдо, ОШ „Васа Чарапић” Бели поток (Вождовац), МШ „Станковић”,
ОШ „Васа Чарапић“ Бели поток, огранак школе Зуце, ОШ „Васа Чарапић“ Бели поток, огранак школе
Пиносава, ОШ „Војвода Путник“ Рипањ, Школа за основно и средње образовање „Вожд“, ОШ „22.
октобар“ Сурчин, МШ „Даворин Јенко“ Раковица, ОШ „Олга Петров“ Падинска Скела, ОШ „Иван
Милутиновић“ Вишњица, ОШ „Иван Милутиновић“ Вишњица, огранак Сланци, ОШ „Иван
Милутиновић“ Вишњица, огранак Велико Село, МШ „Станислав Бинички“, ОШ „Душан Вукасовић
Диоген“ Бечмен (Сурчин), ОШ „Никола Тесла“ Винча, ОШ „Никола Тесла“ Винча, огранак Ритопек, ОШ
„Никола Тесла“ Винча, огранак Болеч, ОШ „Бошко Буха“.

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 изналажења 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).
Стручна помоћ пружена је 368 пута библиотекама различитог типа:
Специјалним библиотекама: Републичког завода за статистику, Задужбине Илије М. Коларца, Дечјег
културног центра Београда, ЈКП Градско саобраћајно предузеће Београд, Библиотеци за слепа и
слабовида лица „Милан Будимир“, Архива Србије, ЈП Електромрежа Србије, Завода за унапређење
образовања и васпитања, ЈМУ Радио Телевизије Србије, Железничког музеја, Телекома Србије,
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Министарства спољних послова РС, Завода за спорт и медицину спорта, Завода за интелектуалну
својину РС, Задужбине Илије М. Коларца, Завода за заштиту споменика културе града Београда,
Музеја ваздухопловства, Дома ученика средњих школа „Београд“, Музеја жртава геноцида,
Министарства финансија РС, Факултета спорта и физичког васпитања, Aкциoнaрскoг друштва
„Eлeктрoмрeжa Србиje” Бeoгрaд, Народног музеја, и др.
Библиотекама основних школа: ОШ „Михајло Пупин“, ОШ „Сава Јовановић Сирогојно“, Школe за
оштећене слухом-наглуве „Стефан Дечански“¸ ОШ „Карађорђе“ Остружница, ОШ „Десанка
Максимовић“, ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“, ОШ „Бранко Ковачевић“, ОШ „Др Арчибалд Рајс“, ОШ
„Војислав Вока Савић“ Лазаревац, ОШ „Милена Павловић Барили“, ОШ „Драган Ковачевић“, ОШ
„Диша Ђурђевић“ Лазаревац, ОШ „Радивој Поповић“, ОШ „Павле Савић“, ОШ „Бранко Радичевић“
Велика Моштаница, ОШ „Вук Караџић“ Степојевац, ОШ „Слободан Пенезић Крцун“ Јунковац, ОШ
„Свети Сава“ Велики Црљени, ОШ „Дуле Караклајић“ Лазаревац, ОШ „Љуба Ненадовић“ Жарково,
ОШ „Вук Караџић“ Рипањ, ОШ „Вук Караџић“ Стари град, ОШ „Бранко Радичевић“, ОШ „Ћирило и
Методије“,ОШ „Филип Кљајић Фића“ Баново брдо, ОШ „Васа Чарапић“ Бели поток, огранак школе
Зуце, ОШ „Васа Чарапић“ Бели поток, огранак школе Пиносава, ОШ „Војвода Путник“ Рипањ, Школа
за основно и средње образовање „Вожд“, ОШ „22. октобар“ Сурчин, МШ „Даворин Јенко“ Раковица,
ОШ „Олга Петров“ Падинска Скела, ОШ „Иван Милутиновић“ Вишњица, ОШ „Иван Милутиновић“
Вишњица, огранак Сланци, ОШ „Иван Милутиновић“ Вишњица, огранак Велико Село, МШ „Станислав
Бинички“, ОШ „Душан Вукасовић Диоген“ Бечмен (Сурчин), ОШ „Никола Тесла“ Винча, ОШ „Никола
Тесла“ Винча, огранак Ритопек, ОШ „Никола Тесла“ Винча, огранак Болеч, ОШ „Бошко Буха , ОШ „Зага
Маливук“ Крњача, ОШ „Старина Новак“, ОШ „Јован Цвијић“, ОШ „Стеван Дукић“, ОШ „Арчибалд
Рајс“, ОШ „Стеван Сремац“ Борча, ОШ „Влада Аксентијевић“, ОШ „Јован Поповић“ Палилула, ОШ
„Ослободиоци Београда“, ОШ „Васа Пелагић“ Котеж, ОШ „Раде Драинац“ Борча, ОШ „Скадарлија“,
ОШ „Филип Вишњић“ , ОШ „Јован Ристић“ Борча, ОШ „Милена Павловић Барили“ Вишњичка бања,
ОШ „Краљица Марија“ Овча, Електротехничке школе „Раде Кончар“, Средње техничке ПТТ школе,
Пољопривредне школе „ПК Београд“ и др.
Библиотекама средњих школа: Спортскe и информатичкe гимназије „Престиж“, Средњe занатске
школе (за децу са сметњама у развоју), МШ „Коста Манојловић“, Железничко- техничке школе, Треће
београдске гимназије, Средње туристичке школе, „Техноарт Београд“ - школа за машинство и
уметничке занате, Математичке гимназије, Средњошколског образовног центра „Смартанац“,
Саобраћајно-техничке школе, СМШ „Станковић“, Средње стручне школе „Захарије Стефановић
Орфелин“, Приватне гимназије „Стефан Немања“, Електротехничке школе „Раде Кончар“, Средње
техничке ПТТ школе, Пете београдске гимназије и др.
Јавним библиотекама на територији Београда: Библиотека „Милутин Бојић“ Палилула, Библиотека
„Влада Аксентијевић“ Обреновац и „Димитрије Туцовић“ Лазаревац (огранци у Степојевцу и
Јунковцу).
Одељењу су се за помоћ обраћале и колеге из Мреже Библиотеке града: Одељењa библиотекe
„Јован Дучић“ (Барајево), „Деспот Стефан Лазаревић“(Младеновац), Посебних фондова БГБ-а,
„Доситеј Обрадовић“ (Вождовац), „Исидора Секулић“ (Савски венац), „Вук Караџић“ (Нови Београд),
„Петар Кочић“ (Врачар), „Ђорђе Јовановић“ (Стари град), „Милован Видаковић“ (Сопот), „Свети
Сава“(Земун и Сурчин), Америчког кутка, Одељења периодике, Дечјих одељења БГБ-а, „Вук Караџић“
(Звездара), „Илија Гарашанин“ (Гроцка).
Стручне посете:
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Стручне посете по позиву су обављене у специјалним библиотекама Задужбине Илије М. Коларца,
Републичког завода за статистику и Aкциoнaрског друштва „Eлeктрoмрeжa Србиje” Бeoгрaд. Пружена
је и стручна помоћ по позиву Активу школских библиотека општине Палилула.

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 2019. године није
регистрована ниједна нова библиотека.

4.2.5 МБС- Мрежа библиотека Србије
Програмски пакет МБС обухвата податке о библиотекама, приказује стање, обим и структуру
библиотечке делатности. Анализом података прикупљених и унетих у МБС базу за 2018. годину
утврђен је укупан број записа у МБС бази Библиотеке града Београда (504), број активних библиотека
у матичној надлежности (укупно 445) и број угашених библиотека (59).Такође, утврђен је и број
активних библиотека које нису пружиле Податке о раду (57).
База МБС је експортована Народној библиотеци Србије и садржи 389 записа о библиотечком
пословању за 2018. годину, у школским, јавним и специјалним библиотекама на територији
Београда.
Tип библиотеке

Број унетих анкета

Основне школе

179

Средње школе

75

Специјалне библиотеке

49

Јавне библиотеке (са огранцима)

86

Укупно

389

Табела 2: База МБС

Такође, путем мејла и телефоном, рађена је размена информација са Матичном службом Народне
библиотеке Србије поводом израде нове верзије МБС базе и унапређења упитника/формулара за
базу. У току је израда и допуна Упитника за сваки тип библиотеке, у складу са важећим стандардом
СРПС ИСО 2789, а Одељење за унапређење библиотечке делатности Библиотеке града Београда је,
на захтев Матичног одељења Народне библиотеке Србије, пружило сугестије и допуне за израђене
упитнике.
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4.2.6 Едукација
У организацији Библиотеке града Београда и Интернет клуба одржан је семинар сталног стручног
усавршавања у библиотечко-информационој делатности под називом „Дигиталне услуге у
библиотекама 2.0”. Програм се састојао од интерактивних предавања, вишег библиотекара Весне
Црнковић и библиотекара саветника Мирка Марковића, на којима су присутни упознати са
изазовима са којима се јавне библиотеке сусрећу у дигиталном добу, представљене су им
иновативне библиотечке услуге (примери добре праксе). Одржана је и радионица „Сајам идеја” на
којој су полазници анализирали потребе своје локалне заједнице, ресурсе својих библиотека и
њихову могућност да користе нове информационе и комуникационе технологије. Семинару је
присуствовало 27 књижничара из Библиотеке града Београда (Мирјана Милић, Зорица Шушњар,
Ивана Беговић, Весна Пупавац, Саша Бојић, Горана Елчић, Драгана Зеба, Велиборка Паравик,
Барјамка Шкријељ, Томислав Петровић, Виолета Буквић, Мирјана Радојичић, Слађана Плавшић,
Милена Николић, Карине Михајловић, Татјана Тошић, Наталија Стевановић, Милица Ивановић,
Виолета Младеновић, Ружица Бојнић, Стефан Поповић Мирате, Мирјана Ивковић, Тамара Мирковић,
Јелена Павличевић, Споменка Милинковић, Милица Мандарић, Милан Гачић).
Пројекат „Вики сениор” покренут је у Библиотеци града Београда, у сарадњи са Викимедијом Србије.
Циљ пројекта је да се у креирање чланака на Википедији, највећој светској енциклопедији, укључе
људи који су, одласком у пензију, завршили свој радни век, али још увек желе да се баве својом
професијом и да квалитетно испуне своје слободно време. Википедија је кроз овај пројекат добила
нове уреднике и нове, квалитетне чланке, а пројекат није намењен искључиво пензионерима, већ је
отворен и за све друге. Пројекат је званично започео у марту месецу, али као пилот-пројекат у
Библиотеци града Београда, започеo je већ половином јануара 2019. године, са малом групом
пензионера заинтересованих за ову активност. С обзиром на разноврсна интересовања учесника у
пројекту, тема није стриктно задата, већ свако пише чланке сходно својим интересовањима. Акценат
је ипак стављен на „Нематеријално културно благо Србије”, па је са овом темом пројекат и започет.
Радионице се заснивају на индивидуалном раду са сваким корисником, с обзиром да је ниво
познавања рада на рачунару наших полазника у распону од почетника до експерата. Радионице се
одржавају једном недељно, петком, у електронској читаоници Библиотеке „Драган Лукић” на
Студентском тргу. Вођа пројекта је дипломирани библиотекар Милица Буха, а полазницима
радионица су на располагању три предавача - инструктора (дипломирани библиотекари из
Библиотеке града Београда): Андријана Јеловац, Зорица Јовичић и Александра Маринко. У току 2019.
године радионицама је присуствовало 20 корисника, од којих је 18 пензионера, 1 студент коме је
пружена помоћ при писању семинарског рада и 1 волонтер Општине Звездара, који води радионице
обуке рада на рачунару за пензионере у оквиру Волонтерског сервиса. У току 2019. године полазници
су написали 39 нових чланака и допунили 5 постојећих чланака. Чланке у овом пројекту активно пишу
и предавачи на радионицама - они су урадили 66 нових чланака и допунили 42 чланка. У оквиру
пројекта, допуњено је и 218 чланака са 163 архивске фотографије, снимљених у периоду од 70-их
година 20. века до 2010. године. Фотографије се углавном односе на културу Србије и СФРЈ.
Пета научно-стручна конференција „Васпитавати културом : ка друштву у коме су вредности важне“,
организована је од 22 - 26. јуна 2019. године, у организацији BAZAART, на више локација у Београду.
Тема конференције је била сарадња културе и просвете у циљу превазилажења кризе вредности у
друштву, а учесници конференције су похађали одабране програме и радионице у установама
културе. У оквиру конференције, библитекари Дечјег одељења БГБ „Чика Јова Змај“ (Биљана
Петровић, Виолета Ђорђевић, Сандра Николић и Јасна Бркић) одржали су радионицу за васпитаче,
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наставнике и едукаторе „Старе приче у новом руху“. Полазници радионице упознати су са процесом
приповедања прича, начинима и различитим техникама, које се користе приликом приповедања
ради оживљавања ликова и сцена и методологијом рада која помаже да се дечја пажња окупира
књигом.
У сарадњи Народне библиотеке Србије и Библиотеке града Београда, 28. октобра 2019. године,
реализован је акредитовани семинар „Иновације у библиотекарству - какву библиотеку желимо“,
аутора Бебе Станковић. Овај семинар је осмишљен са циљем да омогући библиотекарима јавних
библиотека да уз информације о примерима добре праксе, раде на развијању својих знања из
области лидерства, нових технологија, начина функционисања мањих библиотека и да захваљујући
развоју нових идеја и програма раде на јачем успостављању библиотека као социјално и друштвено
одговорних библиотека. Присуствовало је 25 стручних радника из Библиотеке града Београда: Весна
Булајић, Наташа Котараш Бјеговић, Оливера Настић, Марија Бајић, Драгана Лалић, Марина Ђенадић,
Татјана Кирсанов, Мирјана Брацовић, Душица Новићевић, Милојка Новаковић, Радослава Соларов,
Анђелка Сувајџић, Биљана Данић Грбић, Татјана Бребановић, Татјана Перовић, Горана Елчић, Милица
Алфиревић, Блажимир Јоковић, Смиља Тодорчевић, Ивана Чернишова, Мирјана Комад, Јована
Видмар, Весна Сарић, Катарина Миош, Никола Филиповић.
У сарадњи Библиотеке града Београда и Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“, одржан
је 29. октобра 2019. године, акредитовани семинар „Ауторско право у библиотечко-информационој
делатности : ауторско дело и интернет“, предавача и аутора др Татјане Брзуловић Станисављевић и
др Драгане Столић. Семинар је обухватио следеће области: основни појмови ауторског права (појам
и подела интелектуалне својине, врсте ауторских дела, овлашћења аутора); лиценце креативне
заједнице (онлајн сервиси који користе лиценце Креативне заједнице, елементи лиценци као
аутоправних уговора); ауторско дело и друштвене мреже (услови коришћења друштвених мрежа у
контексту Закона о ауторским и сродним правима) ; GDPR и Закон о заштити података о личности
(приватност, значање појма податак о личности, обрада података о личности, повреде личних
података и предвиђене казне). Семинару је присуствовало 14 запослених стручних радника
Библиотеке града Београда: Оливера Настић, Татјана Кирсанов, Оливера Стојановић, Велиборка
Правик, Славица Малетић, Милан Гачић, Снежана Живковић, Ивана Мирковић, Светлана Ракановић,
Данијела Губеринић, Мирослава Марић, Зорица Шушњар, Блажимир Јоковић и Наташа Булатовић.

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 Одељења су асистирали кандидатима око припреме за полагање стручног испита.
Укупно је полагало 7 кандидата. Стручни испит у мају/јуну положило је 7 кандидата (четворо је
стекло звање дипломирани библиотекар, а троје звање књижничар), а у новембру/децембру стручни
испит је положило 5 кандидата (троје је стекло звање дипломирани библиотекар, један виши
књижничар и један књижничар).
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Стручни радници Библиотеке града Београда присуствовали су разним семинарима и скуповима у
току 2019. године:
Акредитовани семинари:
У Народној библиотеци Србије:
„Иновације у библиотекарству : какву библиотеку желимо” (14 полазника)
„Буди промена коју желиш да видиш у библио/свету“ (44 полазника)
У Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић”:
„Комуникација на интернету : отворена наука у служби друштва” (1 полазник)
У Библиотеци града Београда:
„Дигиталне услуге у библиотекама 2.0.” (41 полазник)
„Иновације у библиотекарству : какву библиотеку желимо“ (25 полазника)
„Ауторско право у библиотечко-информационој делатности : ауторско дело и интернет“ (14
полазника)
Укупно остварених стручних сати: 834

4.2.8 Међународни скупови
▪

Mеђународна конференција „ARLIS/NA 47th Annual Conference”, Солт Лејк Сити (Јута), САД,
26-30.03.2019.

Удружење уметничких библиотека Северне Америке (Art Libraries Society of North America) је ове
године организовало 47. годишњу конференцију под називом „Arts: In/Site • Insight • Incite • In
Sight”, чији је основни циљ био да се инспирише учење и креативност кроз разговор и дискусију и
подржи сарадња и представљање иновативних радова кроз практично искуство. Конференцији је
присуствовало око 700 учесника из целе Америке и Европе. Одржано је 46 сесија, у свакој су била
најмање 4 предавача, еминентна библиотекара (едукатори познатих aмеричких музеја и
универзитета, као и предавачи из Источне Европе), који су представили своје институције и пројекте
које су реализовали. Такође је одржано 8 радионица, а другог дана конференције су представљени
постери и изложбе појединих библиотека (било је 28 излагача). Библиотеку града Београда је на
Конференцији представљала дипломирани библиотекар Оливера Настић као аутор постера под
називом „The Art Fund of the Belgrade City Library”. Оливера Настић је присуствовала Конференцији
као добитник награде „Samuel H. Kress Foundation Award for International Travel”.
▪

Међународни стручни скуп „Contemporary Archives: Digital Challenges & Collaborative
Networks”, Пула, Република Хрватска, 26-29.03.2019.

Поводом одржавања међународног стручног скупа под називом „Contemporary Archives: Digital
Challenges & Collaborative Networks” у организацији Међународног центра за архивска истраживања
(ICARUS) у Пули, одржани су „Пети ICARUS дани и 23. Годишњи састанак интерактивних архива” (23
ICARUS Annual Meeting Interactive Archives). На скупу је представљена делатност
ICARUS
конзорцијума и чланица кроз разноврсне активности на плану дигитализације и заштите писане
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културне баштине у оквиру текућих пројеката у Европи, укључујући CREACH, Digital Treasures, Store the
Future, бројне међународне дигиталне платформе културне баштине, Конзорцијум European Time
Machine као и различите културне мреже. Представљене су и актуелне међународне теме са
нагласком на сарадњи баштинских институција и отворена питања из области дигитализације
писаних извора и штампане грађе у библиотекама, архивима, музејима и другим сродним
институцијама. Библиотеку града Београда су представљали библиотекар-саветник Зоран
Здравковић и виши библиотекар Миланка Бабић-Вукадинов из Одељења посебних фондова, као
аутори и презентери рада „Дигитализација, заштита и презентација писане културне баштине у
оквиру пројеката и програма Библиотеке града Београда”. Излагање је привукло пажњу колега из
региона и иностранства, а остварени су и контакти и размењена искуства са бројним колегама и
институцијама на плану дигитализације и других библиотечких услуга.
▪

Стручни скуп Друштва библиотекара Републике српске, Теслић, Босна и Херцеговина, 18-19.
04.2019.

Друштво библиотекара Републике Српске је у Теслићу, организовало 24. по реду, стручни скуп под
називом „Савремени токови у библиотекама”. Теме семинара биле су: завичајни и посебни фондови,
спој традиције и савремених токова у библиотекама; комуникација и интеракција у школској
библиотеци ; место високошколских библиотека у светлу модерних технологија. На семинару је
приказан широк распон библиотечког деловања школских, високошколских, специјалних и јавних
библиотека и указано је на чињеницу да је библиотекa главни ослонац друштва која свима омогућава
учење, креативност и иновативност, усавршавање постојећег кадра и упознавање са променама које
се дешавају у библиотекарству. Размењена су искуства у вези са дигатилизацијом завичајних збирки
и популаризацијом завичајне збирке у јавности. Посебно је истакнута улога школских библиотекара у
подстицању читања и комуникације, информационе писмености и пружања подршке целокупном
васпитно-образовном процесу у школи. Семинару је присуствовало преко 300 библиотекара из
региона. Библиотека града Београда је имала пет представника: директор Библиотеке града
Београда, библиотекар-саветник Јасмина Нинков („Од колекције до конекције - посебни фондови и
мисија савремених библиотека. Марија Илић Агапова - први иноватор српског библиотекарства”),
дипломирани виши библиотекар Марина Неђић („Активна улога школске библиотеке у образовању и
организовању ваннаставних активности ученика са инвалидитетом у Србији”), дипломирани виши
библиотекар Миланка Бабић Вукадинов („Завичајни и посебни фондови - спој традиције и
савремених токова на примеру Библиотеке града Београда”), дипломирани виши библиотекар
Снежана Кавалић - Арсенијевић („Е-фондови и нове услуге за кориснике и нови видови комуникације
у школским библиотекама”) и дипломирани библиотекар Биљана Петровић („Настава у библиотеци,
библиотека у настави”). 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 конференцијa (IFLA Metropoliten Libraries Section (MetLib 2019) Conference), Финска,
Централна библиотека Хелсинкија Ооди, 08-10.05.2019.

МетЛиб је једна од најзначајнијих међународних конференција у области библиотечкоинформационе 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). Дипломирани виши
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библиотекари Марјан Маринковић и Владислава Ивковић Марковић представљали су Библиотеку
града Београда на две спојене респектабилне међународне библиотечке конференције - на
Међународној библиотечкој конференцији Reshape и на МетЛиб конференцији (IFLA Metropoliten
Libraries Section Conference (MetLib 2019), које су се одржале у Финској, у Ооди - Централној
библиотеци Хелсинкија. Главна тема обе конференције била је Reshaping lives and libraries, и у оквиру
ње се нарочито говорило о томе на који начин се унапређивањем услуга библиотека унапређују
животи грађана. У оквиру обе конференције говорили су респектабилни предавачи по позиву, као и
истакнути европски и светски библиотекари. Маринковић jе у оквиру МетЛиб конференције имаo
излагање под називом „AVA Library - online library of documentaries”. У оквиру излагања представио
је међународни пројекат AVA.Doc у којем је Библиотека града Београда један од партнера. Реч је о
пројекту који се реализује уз подршку Европске уније у оквиру програма Creative Europe, MEDIA
subprogram. Главни циљ пројекта је да омогући корисницима библиотека да бесплатно онлајн
гледају најбоље светске документарне филмове. У пројекту учествује 27 партнера из девет европских
земаља, од чега 15 библиотека. Посебан сегмент конференција био је посвећен посетама
библиотека, пре свега упознавање са функционисањем новосаграђене библиотеке Ооди, која је
отворена у децембру 2018. године и која се убраја у једну од најлепших и најсавременијих јавних
библиотека на свету.
▪

Стручно-научни скуп „Шеснаести дани специјалних и високошколских књижница”, Ловран,
Република Хрватска, 15-18.05.2019.

У организацији Хрватског књижничарског друштва (Секција за високошколске и специјалне
књижнице ) и суорганизацији Националне и свеучилишне књижнице у Загребу и Свеучилишне
књижнице Ријека, одржан је стручно-научни скуп „Шеснаести дани специјалних и високошколских
књижница” у Ловрану. Скупу је присуствовао велики број библиотечких стручњака из Хрватске,
Србије и Босне и Херцеговине, а тема овогодишњег скупа је била „Књижнице, оснивачи, заједница:
дијалог за промјене”. Кроз излагања учесника, округле столове, панел-расправе, радионице и постер
презентације на скупу су обрађени следећи сегменти: закони, стандарди, правилници; ауторско
право, отворени приступ и други прописи у вези са радом библиотека; статус библиотека и
библиотекара; едукација корисника, менторство, суделовање библиотекара у високошколској
настави; едукација библиотекара; особе са инвалидитетом као корисници високошколских и
специјалних библиотека; комуникација са заједницом; заговарање за специјалне и високошколске
књижнице. Представници Библиотеке града Београда биле су дипломирани виши библиотекар
Марина Неђић, са излагањем „Особе са инвалидитетом као корисници специјалних библиотека у
Србији” и дипломирани виши библиотекар Миланка Бабић Вукадинов која је учествовала на
Округлом столу „Заговарање за књижнице у широј друштвеној заједници” са радом „Поглед са
Калемегдана : заговарање за библиотеке на примеру Библиотеке града Београда”. Током овог скупа
стручни радници Библиотеке града Београда су учврстили раније и успоставили нове контакте са
колегама.
▪

Једанаеста QQML конференција, Фиренца, Италија, 28-31.05.2019.

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, омогућава
упознавање са савременим трендовима и искуствима из библиотекарства земаља широм света.
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Овога пута, фокус је био усмерен на библиотеке и библиотечке сервисе: нове технологије и
иновативни процеси. Конференција је окупила око 240 учесника из 62 земље (велики број
истраживача, професора, стручњака, теоретичара и практичара из области библиотекарства и
сродних дисциплина). Многи од учесника су учествовали на претходним QQML скуповима, а у
Италији су представили резултате својих најновијих истраживања. Представници Библиотеке града
Београда и ове године су имали запажено учешће на QQML конференцији, директор Јасмина Нинков,
помоћник директора за библиотечку делатност, Станка Јовичић и начелник Одељења за рад са
корисницима, Бојан Кундачина. У сесији Change patterns: Public Libraries, директор Јасмина Нинков је
презентовала рад „Social Impact of Libraries. Let's Nurture the Language - How Public Libraries Can Play
the Vital Role in Language Campagne”. У сесији Social Networks, Станка Јовичић и Бојан Кундачина су
представили рад „Library in the Media - How Libraries are Presented in the Media”. За време
Конференције, заинтересовани су могли да учествују и у раду специјалних сесија-радионица, као и да
погледају изложбу са постер презентацијама.
▪

27. годишњи састанак ЕБЛИДЕ, Даблин, Република Ирска, 24-25.06.2019.

У Даблину, Републици Ирској, одржан је 27. годишњи састанак ЕБЛИДЕ (Европског бироа
библиотечких, информационих и документационих удружења (European Bureau of Library,
Information and Documentation Associations). Тема овогодишњег скупа је била Библиотеке отворене
за све (Libraries open for all). Главни задаци ЕБЛИДЕ су: служити и промовисати интересе библиотека;
члановима ажурирати информације о свим релевантним догађањима у вези са развојем Европске
уније; ојачати сарадњу међу члановима.
Представник Библиотеке града Београда била је директор Јасмина Нинков која је, између
осталог, обавила прелиминарне разговоре у вези са одржавањем наредне ЕБЛИДА
конференције која ће се одржати у Београду у периоду од 22. до 23. јуна 2020. године.
▪

Годишња конференција ИФЛЕ (Међународна
институција), Грчка, Атина, 24-30.08.2019.

федерација

библиотечких

удружења

Конференцији је присуствовало око 3.500 учесника из преко 140 земаља, одржано је 275 сесија.
Предавачи су били еминентни библиотекари и стручњаци из целог света који су представили своје
библиотеке и програме које раде. Библиотека је на овој конференцији имала своја два представника:
дипломираног вишег библиотекара Марину Неђић и дипломираног библиотекара Оливеру Настић
које су представиле постер под називом „Project: Inclusion through art: educational and creative
workshops for elementary school studentsand children with disabilities“. На постер сесији је било
изложено 198 постера из целог света. Постер Библиотеке града Београда је био посебно запажен јер
се односи на иновативне програме за особе са инвалидитетом, а реализују се у Библиотеци града
Београда. Оливера Настић је на конференцији учествовала и као волонтер и као дописни члан IFLA
Art Libraries Section.
Библиотека града Београда имала је своје представнике и на преткоференцијама ИФЛЕ. У Италији, у
Риму, у периоду од 21. до 22. августа одржана је ИФЛИНА претконференција The Evolving Concept of
'Library' and its Impact on Library Design. Овај сателит састанак је организован од стране Града
Рима/Sistema Biblioteche Centri Culturali, заједно са 4 ИФЛИНЕ секције: Академске и научне
библиотеке; Библиотечки простори и опрема; Секција библиотека великих градова и Секција за јавне
библиотеке. Библиотеку града Београда је представљала директорка Библиотеке Јасмина Нинков.
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Помоћник директора за библиотечку делатност Станка Јовичић и начелник Одељења за рад са
корисницима Бојан Кундачина, учествовали су на Ифлиној претконфенцији Recruiting and Managing
the New Generation of Employees to Attract New Markets and Create new Services, од 22. до 23. августа у
граду Питагориону на острву Самос, у организацији ИФЛА Секције за Менаџмент и маркетинг и Јавне
библиотеке на Самосу. Претконференцију је отворила Ненси Гвин (Smithsonian Libraries United States),
а учествовало је око 30 представника, највише из Сједињених Америчких Држава, Норвешке и
Шведске. У сесији под називом Expanding reach through public engagement, Станка Јовичић и Бојан
Кундачина су представили своје истраживање под називом Библиотека и медији (Library and the
media). Рад је наишао на запажен пријем код присутних и покренуо дискусију о утицају медија,
начину функционисања, о додатним вештинама библиотекара или о новим генерацијама запослених
који би могли да одговоре изазовима нових генерација корисника.
Учествовање на Претконференцији и Конференцији је било вишеструко корисно. Представници
Библиотеке града Београда су имали прилику да се упознају са савременим трендовима и
примерима добре праксе из читавог света, да размене своја мишљења, знања и искуства са колегама
из других земаља, да остваре бројне контакте ради успостављања сарадње и позива за гостовање.
▪

4. Mеђународни стручни скуп „Приче (из) моје књижнице”, Бели Манастир (Кнежеви
Виногради), Република Хрватска, 07-08.11.2019.

Скуп је одржан у организацији Градске књижнице у Белом Манастиру која је Средишња књижница
Мађара у Републици Хрватској, а своје радове је представило 37 аутора из Хрватске, Мађарске и
Србије. Ове године је своје примере добре праксе представило доста библиотека управо из Србије
(Народна библиотека Србије, Библиотека града Београда, Градска библиотека у Новом Саду,
Библиотека „Глигорије Возаревић“ Сремска Митровица, НБ „Јован Поповић“ Кикинда, НБ „Стефан
Првовенчани“ Краљево, НБ „Радислав Никачевић“ Јагодина, Градска библиотека Суботица, НБ „Вељко
Петровић“ Бачка Паланка. На Конференцији су библиотекари изнели своја виђења данашњих
библиотека, од постигнутих резултата, до разноликих проблема са којима се суочавају у
свакодневном раду. Представник Библиотеке града Београда била Миланка Бабић Вукадинов, виши
библиотекар, начелник Одељења Посебних фондова БГБ, као аутор и презентер рада
„Сентиментално васпитање лепо васпитане и паметне деце: Читалачка значка као прича о лепоти
читања“.
▪

3. Округли стол: Књижнице за друге и другачије „Овдје сам! Прихвати ме!“, Загреб, Република
Хрватска, 15.11.2019.

У организацији Хрватског књижничарског друштва (Радна група за мањинске књижнице и Секција за
народне књижнице) и Средишње књижнице Срба у Републици Хрватској (која се налази при СКД
„Просвјета”), у Загребу је 15. новембра 2019. године, одржан 3. Округли стол: Књижнице за друге и
другачије „Овдје сам! Прихвати ме!“. Скуп је одржан у простору СКД „Просвјета“, а уз финансијску
подршку Министарства културе Републике Хрватске. Учествовало је 20 библиотекара из свих типова
библиотека и стручњаци из владиних и невладиних организација из Хрватске, Србије и Словеније.
Средишња мањинска књижница (према јединственом моделу Републике Хрватске) је информативни
и социокултурни центар у локалној заједници који испуњава цео спектар различитих потреба својих
корисника. Оне се у Хрватској налазе у саставу народних (јавних) библиотека (Средишња књижница
Талијана у Градској књижници и читаоници Пула; Средишња књижница Русина и Украјинаца у
Књижницама града Загреба; Средишња књижница Чеха у Пучкој књижници и читаоници Дарувар;
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Средишња књижница Словенаца у Градској књижници Иван Горан Ковачић, Средишња књижница
Мађара у Белом Манастиру). Изузетак је Средишња књижница Срба у РХ која се налази у саставу СКД
„Просвјета” у Загребу. Стручни скуп на тему „Књижнице за друге и другачије“ ослања се на искуство у
раду народних и мањинских библиотека и жели да подстакне све народне (јавне) библиотеке, да у
складу са европским дометима поштовања права свих мањина, прихватају и проширују своја
позитивна искуства у раду са посебним категоријама корисника (припадници националних мањина,
новонастале етничке скупине, досељеници, азиланти, особе старије животне доби, особе са
инвалидитетом, бескућници). Библиотеку града Београда су на Скупу представљале начелник
Одељења за унапређење библиотечке делатности Марина Неђић и дипломирани виши библиотекар
Маријана Пурић као предавачи. Марина Неђић је представила рад „Програмске активности за особе
старије животне доби у Библиотеци града Београда“, а дипломирани виши библиотекар Маријана
Пурић рад „Терапијски пси и пси помагачи у установама просвете и културе : добробит за све“. По
завршетку успешних излагања, уследила су питања и коментари присутних, а наставили су се и након
званичног програма. Боравак у Загребу је искоришћен и за посету Књижнице и читаонице „Богдана
Огризовића“ која се налази у саставу Књижница града Загреба.
▪

MAKE IT VISUAL Erasmus+ тренинг о графичкој фацилитацији, Виљнус, Литванија, 16-22.
11.2019.

Пројекат ЕРАЗМУС+ Make it Visual графичке фацилитације намењен је библиотекарима у дечјим и
омладинским одељењима и у оквиру њега спроведена је детаљна обука на пољу графичке
фацилитације и развијања различитих метода визуелне комуникације. Циљ тренинга је био да се
кроз неформално учење стекну нове вештине и компетенције уз помоћ којих се остварује јаснија
комуникација, лакше преноси знање групи, брже памте и разумеју одређени садржаји, креирају
информације. У овом значајном пројекту, из Библитеке града Београда, учествовала је дипломирани
библиотекар саветник Јасна Бркић. Стечена знања великог су потенцијала и погодна за развијање
нових метода у раду са децом и младима, те ће тако понуда програмских активности у Дечјим
одељењима БГБ бити још разноврснија.

4.2.9 Скупови у земљи
Акредитовани семинари:
▪

Двадесет трећи семинар виртуелне српске библиотечке мреже „Дигиталне услуге у
библиотекама 2.0”, Бања Врујци, 04-06.06.2019.

Аутори и реализатори тродневног семинара, у организацији Интернет клуба, сектор за библиотеке,
архиве и музеје, под стручним покровитељством УБ „Светозар Марковић” и Универзитета у Београду,
су истакнути библиотечки стручњаци Мирко С. Марковић и Весна Црнковић. На скупу су, поред
аутора, излагали: Предраг Милићевић, руководилац Сектора маркетинга и комуникација РНИДС-а, др
Дејан Масликовић, помоћник министра културе за дигитализацију културног наслеђа и савременог
стваралаштва, др Адам Софронијевић, руководилац сектора за науку и образовање Интернет клуба,
дипл. инж. Вукосав Средојевић, руководилац тима за развој и имплементацију Интернет клуба.
Семинар је сертификован са 6 бодова НБС + 4 ЕУ Telehaz trendszer. Полазницима семинара је дат
увид у развој дигиталних услуга у јавним библиотекама код нас и у свету кроз обраду следећих тема:
библиотеке у дигиталном добу (разумевање проблема и изазова јавних библиотека); дигитална
68

писменост (способност коришћења информационих и комуникационих технологија за проналажење,
процену, стварање и комуницирање информација); иновативне библиотечке услуге (примери добре
праксе); сајам идеја (полазници семинара су у креативним радионицама радили по групама,
анализирали потребе локалне заједнице, ресурсе библиотека и понуђену дигиталну услугу, као
иновативну услугу у својој библиотеци). Учесници скупа су били дипломирани библиотекари из свих
типова библиотека са територије Србије, али и гости из иностранства - из НУБ Битољ, Градске
библиотеке Скопља, Радовиша и Пехчева. Семинару је присуствовало 14 дипломираних
библиотекара из Библиотеке града Београда (Наташа Кнежевић, Биљана Грбовић, Оливера
Калдесић, Радмила Тасић, Зоран Здравковић, Зорица Јовичић, Светлана Јовичић Божић, Маријана
Пурић, Душанка Шево, Тања Миличић, Снежана Кавалић Арсенијевић, Жаклина Лукић, Наташа
Булатовић и Блажимир Јоковић.
4.2.9.1 Други семинари и скупови
▪

Aкцијa „Један библиотекар, једна референца”, Универзитетска библиотека „Светозар
Марковић”, 24.01.2019.

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
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,
омогућава се да све информације буду проверљиве, а тиме је Википедија поузданија. У кампањи је,
широм Србије, учествовало укупно 28 уредника Википедије. У чланке на Википедији унето је укупно
1.672 референце, од чега је допринос наших учесника 213 референци. Најуспешније међу
библиотекарима из Библиотеке града Београда биле су Милица Буха и Андријана Јеловац, које су
заузеле 5. и 6. место. Презентацији кампање #1lib1ref и обуци уређивања Википедије, присуствовало
је укупно 7 стручних радника из Библиотеке града Београда: Милица Буха, Мирјана Ребић, Андријана
Јеловац, Виолета Младеновић, Владан Николић, Зорица Јовичић, Никола Филиповић.
▪

Манифестација „Тржница идеја”, Југословенска кинотека, 29.03.2019.

Музеј града Београда од 2011. организује ову манифестацију са циљем да се успостави континуирана
сарадња између предшколских установа и школа с једне, и установа културе с друге стране,
користећи баштину као образовни ресурс, а музеје и библиотеке као места за учење. На
овогодишњој манифестацији представило се 30 установа културе и организација које се баве
едукацијом деце и младих, а међу њима и Дечје одељење Библиотеке града Београда „Чика Јова
Змај”. Библиотекари Дечјег одељења, Сандра Николић, Биљана Петровић, Виолета Ђорђевић и Јасна
Бркић, представиле су успешне бесплатне програме за децу и младе који се реализују у овом
одељењу. Посебан акценат је био на представљању 3 радионице: „Старе приче у новом руху” мултимедијалне, едукативно-креативне радионице на којима деца током интерактивне
приповедачке сеансе упознају одабрана дела из српске народне књижевности (народне приче,
басне, шаљиве песме...), а потом израђују визуелне реквизите на основу којих се праве кратки
дигитални филмови; „Језички рог изобиља” - радионице на којима се ученици упознају са идиомима
и њиховим присуством у свим језицима. У виду презентације представљају се идиоми десетак
различитих језика, а посебна пажња скреће се на фразеологизме у српском језику; „Квизазов” 69

радионице на којима се посебна пажња поклања игрању дигиталног квиза како би се „зачиниле"
радионице и проверило знање одређене теме или наставне материје.
▪

Научни скуп „Библиотеке и идентитет”, Панчево, 24-25.05.2019.

Научни скуп „Библиотеке и идентитет”, чија је тема била „Историја као биографија: лични и
професионални идентитет као темељ за изградњу националног библиотекарства”, организивала је
Градска библиотека Панчево и редакција „Читалишта: научног часописа за теорију и праксу
библиотекарства”. Радови на овом скупу су се односили на сагледавање достигнутог нивоа развоја
библиотека и библиотекарства, оцену појединих епоха у историји библиотекарства код Срба,
вредновање националних библиотечких система, методологију историјског истраживања и
компетенције истраживача у области историје библиотека итд. Библиотеку града Београда су на
скупу представљали дипломирани библиотекари Драгана Михаиловић са радом „Бранко Ђурђулов и
његов допринос развоју Библиотеке града Београда” и Наташа Булатовић са радом „Историјат
библиотека српских манастира на подручју Далмације”.
▪

Међународна научна конференција „Културе, речи, религије”, Београд, Филолошки факултет,
27-28.05.2019.

Ове године је одржана седма међународна конференција коју Филолошки факултет у континуитету
сваке године организује под обједињеним насловом CLIMB (Culture: Language, Literary, Translation;
Libraryand Information Studies; Teaching Methodology and Book History). Институционални и
индивидуални облици религиозности имали су пресудну улогу у заснивању културе на различитим
меридијанима и у различитим временима. Истраживање односа религије и културе, по природи
ствари, повезано је са предметом и методама филологије у најширем смислу те речи. Религије
вековима сачињавају контекст и подтекст књижевних творевина, књижевних жанрова и важан
фактор књижевног живота у целини. Познат је историјски значај религијских институција у ширењу
писмености, развијању књижевног језика, формирању библиотека и библиотекарства. Библиотеку
града Београда је на овом научном скупу представљала дипломирани виши библиотекар Миланка
Бабић Вукадинов која је одржала предавање под насловом „Молитве на Морави : религијски
наратив у романима Добрице Ћосића”.
▪

62. Змајеве дечје игре, Нови Сад, Матица српска, 06-07.06.2019.

У оквиру 62. Змајевих дечјих игара одржано је Саветовање о књижевности за децу. Тема Саветовања
била је „Границе, прекорачења и хибридне форме у књижевности за децу”, а учествовало је преко 30
истраживача у 13 форума. Библиотеку града Београда је представљала дипломирани библиотекар
Биљана Петровић, као аутор рада „Смрт у романима Сјај звезда на плафону Јухане Тидел и Седам
минута после поноћи Патрика Неса”, у ком се анализира начин на који су терминална болест и смрт
мајке уметнички обрађене у наведеним делима. Рад је објављен у часопису „Детињство”.
▪

Међународни скуп „Београдски контрапункт 2019”, Београд, Југословенска кинотека,
18.06.2019.

Међународни скуп „Београдски контрапункт 2019” одржан
организацији Министарства културе и информисања Републике
проучавање културног развитка као извршног реализатора, а
мислиоце из различитих делова света, који својим радом

је у Југословенској кинотеци, у
Србије као покретача и Завода за
са циљем да окупи уметнике и
значајно доприносе разумевању
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савремених светских токова, односно ситуације у којој се човек налази у данашњем времену. Ово је
била прилика за разговор о питањима која се тичу заједничких и битних искустава, а на које се, са
разних личних и геокултурних тачака, могу пружити различити одговори, а могу се, с друге стране, те
разлике ускладити у један широко заснован поглед, као у музичком контрапункту. Централни догађај
конференције био је округли сто на тему „Уметност у временима кризе и ратова : поглед из
данашњице”, а учесници су били Хабиб Ахмадзаде (ирански прозни писац), Џанг Ђићијанг (кинески
драмски писац), Герман Садулајев (руски прозни писац), Мухарем Баздуљ (прозни писац и новинар)
и Слободан Деспот (српски прозни писац, публициста и преводилац). Уводничари и модератори
скупа су били министар културе и информисања РС Владан Вукосављевић и редитељ Емир Кустурица.
Из Библиотеке града Београда присусвовало 18 дипломираних библиотекара.
▪

Сателит конференција ИФЛА 2019 ‒ Секције за рад са децом и младима, Београд, Народна
библиотека Србије и Библиотека града Београда (Дечје одељење „Чика Јова Змај“), 21-22.
08.2019.

Ово је једна у низу конференција које су пратиле 85. ИФЛА конференцију, која се ове године
одржала у Атини од 24‒30. августа. Организацију Конференције ИФЛА 2019 ‒ Секције за рад са
децом и младима подржала је Библиотека града Београда. Библиотекари из више европских
земаља, региона и Србије имали су прилику да у Дечјем одељењу Библиотеке града Београда „Чика
Јова Змај“, 21. августа 2019. године, учествују у уводној радионици „Playful Learning in the Children’s
Library“. На радионици су представљене активности дечјих одељења Библиотеке града Београда,
осветљени су најважнији сегменти рада са децом и младима и приказани примери добре праксе.
Радионица је била и сјајна прилика за размену искустава, знања и истраживања из области
библиотекарства за децу и младе, те јасније сагледавање библиотечких услуга потребних за
најмлађу, али и најзахтевнију корисничку групу. Наставак Конференције уследио је 22. августа у
Народној библиотеци Србије. Осим богатог конференцијског програма, другог конференцијског дана,
учесници су погледали изложбу „Library, Space of Childhood Joy“, на којој су у виду постер
презентација представљени најбољи програми за децу и младе који се изводе у библиотекама
широм Србије.
▪

Стручно-научни скуп Заједнице матичних библиотека Србије БИБЛИОНЕТ 2019, Вршац, 0406.09.2019.

Под покровитељством Министарства културе и информисања Републике Србије и у организацији
Заједнице матичних библиотека Србије и Градске библиотеке Вршац, одржан је Библионет 2019,
тринаести по реду Стручно-научни скуп са темом „Електронска грађа и извори у библиотекама“.
Скупу је присуствовао велики број библиотекара из земље и иностранства - своје радове су
представили библиотекари из Словеније (Местна књижница Љубљана), Хрватске (Књижница града
Загреба) и Словачке (Универзитетска библиотека у Братислави). У оквиру радне сесије под називом
„Принципи и проблеми у прикупљању, обради, чувању и коришћењу е-грађе и извора“, своје радове
и презентације представиле су колеге из Народне библиотеке Србије, Библиотеке Матице српске и
Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“. Посебно су били запажени радови библиотекара
из јавних библиотека. У оквиру радне сесије са називом „Искуства јавних библиотека“, своја искуства
су презентовали библиотекари из Градске библиотеке Нови Сад, Народне библиотеке „Стеван
Сремац“ (Ниш), Народне библиотеке Ужице, Народне библиотеке „Радислав Никчевић“ (Јагодина),
Народне библиотеке Крушевац, Библиотеке „Влада Аксентијевић“ (Обреновац). Библиотеотека града
Београда је и ове године узела активно учешће у раду скупа. Директор Библиотеке града Београда,
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Јасмина Нинков, била је члан Радног председништва, а дипломирани виши библиотекар Миланка
Бабић-Вукадинов је на скупу представила рад „Сачувати од заборава : системи за представљање у
Одељењу посебних фондова Библиотеке града Београда“, који је настао у коауторству са
дипломираним библиотекаром Маријом Ивановић. Скупу су из Библиотеке града Београда
присуствовали и дипломирани библиотекари Станка Јовичић, Радмила Тасић, Исидора Ињац, Сања
Цвркота, Маријана Пурић, Мирјана Ђапић-Пејовић, Оливера Стојановић, Биљана Петровић и
Војислав Зубановић.
▪

Међународна конференција „Архиви и архивска истраживања у дигиталном окружењу“,
Београд, Филозофски факултет и Задужбина Илије М. Коларца, 25-26.09.2019.

У сарадњи Филозофског факултета Универзитета у Београду и Историјског архива у Београду
организована је Међународна конференција „Archives and Archival Research in the Digital
Environment“ (Архиви и архивска истраживања у дигиталном окружењу). Дводневна конференција
одржавала се у Задужбини Илије М. Колараца, на Филозофском факултету Универзитета у Београду
и Архиву Београда уз посету Библиотеци града Београда и Аудиовизуелном архиву и центру за
дигитализацију Српске академије наука и уметности. Током скупа, представљени су пројекти у
области дигиталне обраде, заштите и презентације архивске грађе баштинских институција, који се
делом реализују у оквиру програма Европске комисије, између осталих Horizon 2020 и Creative
Europe. На скупу је истакнут значај дигиталне трансформације установа културе и рада запослених у
дигиталном окружењу, приказана су достигнућа струке у овој области и размењена искуства у
дигитализацији архива и баштинских институција Немачке, Аустрије, Шпаније, Италије, Холандије,
Чешке, Белгије, Данске, Финске, Хрватске и Србије. Успостављени су контакти са представницима
институција и колегама ради сарадње и заједничких активности. Библиотеку града Београда на овом
скупу представљали су дипломирани библиотекар-саветник Зоран Здравковић и дипломирани виши
библиотекар Миланка Бабић Вукадинов са излагањем „Digitization of Written Old and Rare Materials at
Special Collections of the Belgrade City Library” (Дигитализација писане старе и ретке грађе посебних
фондова Библиотеке града Београда).
▪

Радионица „Спремни за будућност!“ – Активно учешће у променама, Београд, Дечје одељење
Библиотеке града Београда „Чика Јова Змај”, 26-27.09.2019.

У организацији Гете института, у простору Дечјег одељења „Чика Јова Змај”, одржана је
субрегионална дводневна радионица за библиотекаре „Спремни за будућност!” коју је водила
директорка Градске библиотеке у Келну др Ханелоре Фогт. На радионици су учествовали
библиотекари из региона - Хрватске, Босне и Херцеговине, Црне горе и Србије. Под слоганом
„Откривати, учити и бити креативан“ др Фогт је говорила о најновијим трендовима у
библиотекарству, као и о будућој улози библиотека. Представила је неуобичајене методе дигиталног
образовања и подстицања читања и учења кроз игру. На основу најбољих искустава из праксе
представила је на који начин се услуге и просторије библиотеке могу постепено прилагођавати
новим захтевима. Библиотеку града Београда су на скупу представљали дипломирани библиотекари
из Дечјег одељења БГБ: Сандра Николић, Виолета Ђорђевић, Биљана Петровић и Јасна Бркић.
▪

Шеснаеста конференција Библиотекарског друштва Србије „Мале библиотеке у великом
дијалогу за промене“, Београд, Народна библиотека Србије, 12-13.12.2019.
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Библиотекарско друштво Србије и Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ 5. децембра 2019.
године у Чачку, организовали су предконференцијски дан као саветовање под називом „21. век у
школској библиотеци“. Захваљујући подршци Министарства културе и информисања у Градској
библиотеци у Чачку су се окупили библиотекари из школских и других типова библиотека, у циљу
дискусије око важних питања за актуелно стање и будућност школских библиотека у Републици
Србији. Библиотеку града Београда су на преткоференцији представљали дипломирани
библиотекари Маријана Пурић, Бојан Кундачина и Мирјана Ђапић-Пејовић. Шеснаеста по реду
конференција Библиотекарског друштва Србије је отворила простор за дијалог о темама које се, пре
свега, тичу малих или мањих библиотека, како би се пажња стручне јавности посветила овом бројном
и разноликом сегменту библиотечко-информационе делатности. Под малим библиотекама
подразумева се широки спектар установа и организација библиотечко-информационе делатности
које до сада нису биле у фокусу конференција БДС: библиотеке са једним запосленим, специјалне
библиотеке и библиотечко-информациони центри, библиотеке високошколских и научноистраживачких институција, јавне библиотеке (мање градске и општинске библиотеке), школске
библиотеке. Конференцији је присуствовао велики број библиотечких стручњака који су својим
учешћем и радовима допринели бољем сагледавању пословања и положаја малих библиотека, али и
покренули дијалог који ће омогућити стварање предуслова да се учине квалитативне промене, било
кроз формалне оквире деловања институција или кроз неформалне начине као што су умрежавање и
сарадња између појединаца. У раду Конференције, из Библиотеке града Београда, у функцији члана
УО БДС и модератора сесије „Чувари културне баштине“, учествовала је дипломирани библиотекар
Оливера Настић. Дипломирани библиотекар Виолета Ђорђевић је представила рад „Сами у смени изазови и могућности“. Конференцији су присуствовали и дипломирани библиотекари Марина
Неђић, Снежана Кавалић Арсенијевић, Маријана Пурић, Зоран Здравковић, Биљана Петровић и
Оливера Стојановић.

4.2.10 Остале стручне активности (предавања, састанци и комисије)
Седница Секције за дигиталну трансформацију библиотека Библиотекарског друштва Србије,
Библиотека „Милутин Бојић” Палилула, 15.03.2019. (Миланка Бабић Вукадинов, Сања Цвркота, Зоран
Здравковић);
Састанак матичних библиотека Србије, 29.03.2019. (Марина Неђић, Снежана Кавалић Арсенијевић),
31.05.2019. (Снежана Кавлић Арсенијевић и Маријана Пурић) у Народној библиотеци Србије;
Састанак Матичне комисије Библиотеке града Београда за утврђивање предлога за стицање звања у
библиотечко-информациној делатности одржан је 01. априла 2019. 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 и
један кандидат за звање виши дипломирани библиотекар. Сва три кандидата су испуњавала услове
за стицање звања;
Амерички кутак је представио свој рад на 17. ELTA конференцији, на Учитељском факултету у
Београду, 10.05.2019. (Татјана Судимац и Милена Огњановић);
Учешће у раду Комисије за одабир кандидата - инвалидних лица за посао у библиотеци, Библиотека
града Београда, 10.05.2019. (Марина Неђић, Бојан Кундачина, Наташа Кнежевић);
Учешће на скупу „Манастири и библиотеке - чувари културне баштине“, Манастир Велика Ремета,
16.05.2019. (Љубица Ћоровић и Анђела Матић Иванић);
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Учешће у раду Комисије за одабир кандидата за БГ праксу, Библиотека града Београда, 28.05. 2019.
(Марина Неђић, Наташа Кнежевић и Мирјана Ђапић-Пејовић);
Учешће у пројекту „Мрежа библиотека Србије за унапређење дигиталних вештина грађана“,
заједничка иницијатива Министарства културе и информисања и Министарства трговине, туризма и
телекомуникација са циљем формирања мреже библиотека у Републици Србији које ће у будућности
континуирано пружати бесплатну услугу обуке грађана за решавање различитих конкретних
животних проблема помоћу дигиталних технологија. Одељење за унапређење библиотечке
делатности је прикупило, обрадило, попунило и послало Министарству Упитник за Библиотеку града
Београда, Библиотеку „Милутин Бојић“ Палилула, Библиотеку „Влада Аксентијевић“ Обреновац и за
Библиотеку „Димитрије Туцовић“ Лазаревац који садржи информације неопходне за реализацију
овог пројекта (контакт особе у установама и дефинисање постојећих ресурса - врсте интернет
конекције и проток, опрема коју установа поседује; територија за коју је надлежна библиотека са
бројем становника, бројем и саставом корисника, старосна структура; простор за кориснике, да ли су
простори прилагођени особама са инвалидитетом, националне мањине);
Радионица „Ревизија библиотечке грађе у јавним библиотекама“ у организацији Матичног одељења
Народне библиотеке Србије, 22. 11. 2019. године (Марина Неђић, Снежана Кавалић-Арсенијевић,
Маријана Пурић, Мирјана Ђапић-Пејовић, Душанка Шево, Бојан Кундачина, Предраг Шипов, Татјана
Александров, Марија Ивановић, Дана Костић, Александра Маринко, Тамара Гилић, Јелена Ничић,
Јасна Јанковић, Андријана Јеловац, Виолета Младеновић, Александра Дукић, Лидија ВранешДреновац, Катарина Миош, Наташа Кнежевић, Биљана Грбовић, Марко Васиљевић, Милица
Мандарић, Споменка Милинковић).

4.2.11 БИСИС
Редовни административни послова у вези са БИСИСОМ који подразумевају решавање проблема,
свакодневну комуникацију са колегама у мрежи и специјализовану обуку библиотекара за рад у
аутоматизованој библиотеци кроз курсеве и стручне посете;
Свакодневна комуникација и рад са програмерима на усавршавању апликације БИСИС и OPAC-а;
Редовни послови око БИСИСА услед промене и унапређења инфраструктуре самог програма,
нестајања интернет конекције; свакодневна комуникација са колегама услед недоумица или
појединачних проблема у записима;
Обучавање студената за унос фонда огранака (програм универзитетске радне праксе „БГ пракса
2019”, студенти су били распоређени у огранке на Врачару, Вождовцу, Земуну, Новом Београду,
Савском венцу);
Сваком препису базе фонда огранака претходиле су припреме у виду обуке колега, тестирања и
провере преписаних података (сви планирани огранци у мрежи Библиотеке града Београда су
прешли на БИСИС 5);
Исправке, спајање и допуне записа и инвентарних података накнадно пронађених библиотечких
јединица које нису биле у бази;
Рад на спајању истоветних записа (након спајања свих локалних база општинских библиотека, дошло
је до дуплирања записа сликовница јер су их све општинске библиотеке радиле засебно);
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Рад на обједињавању чланова у циљу постизања базе корисника у којој неће бити дуплираних
чланова;
Рад на усклађивању извештаја из БИСИСА са месечном статистиком коју попуњавају начелници
одељења;
Обука запослених у библиотеци Шесте београдске гимназије за унос података чланова библиотеке;
Редовне услуге претраживања базе и издавања публикација из БЛ фонда;
Подешавање чланарине за годишње попусте и додавање нове цене чланарине за категорију
студената;
Израда корисничког упутства за претраживање електронског каталога за потребе Пулта и Одељења
Уметности (PC kiosk);
Излиставање годишњих извештаја за потребе уноса података у МБС базу за Стари град, Врачар,
Вождовац, Савски венац, Чукарица, Раковица, Барајево и Нови Београд;
Излиставање инвентарних књига које нису одштампане за потребе ванредне ревизије појединих
општинских библиотека;
Састанак са колегама из Фонда периодике због недоумица за рад у новој верзији БИСИСА, договор и
сугестије за унапређење корисничког претраживања Фонда периодике из OPAC-а;
Заједнички састанци са колегама из Новог Сада, Шапца и програмерског БИСИС тима у циљу развоја
софтвера за аутоматизацију процеса набавке библиотечко-информационе грађе и израде
интерактивног електронског каталога (OPAC) са обједињеном претрагом каталога свих библиотека
унутар система БИСИС (Нови Сад, 30.05.2019.); током године одржано више састанака у Београду и
Новом Саду са БИСИС тимом из Новог Сада (Бранко Милосављевић, Петар Макевић, Данијела
Тешендић, Данијела Боберић, Гордана Рудић);
Овогодишњом реализацијом пројекта „Интерактивни OPAC”, настављена је тенденција побољшања
услуга које Библиотека града Београда пружа корисницима;
Ажурирање података о свим запосленима, за потребе сајта (сервис vcard - електронска визит карта).

4.2.12 Остале активности
Као друштвено одговорна институција Библиотека града Београда негује дугогодишњу успешну
сарадњу са удружењима и организацијама који се баве особама са инвалидитетом. У периоду
јануар-јун 2019. године, као плод сарадње Библиотеке града Београда и Хенди центра „Колосеум”
реализован је пројекат „Инклузија кроз уметност - промоција инклузије кроз аудио-визуелне
уметности” (3 радионице), „Радионица знаковног језика” (2 радионице), пројекат „Саветовалиште за
превентивни рад - за бољи живот особа са инвалидитетом” (2 радионице). Програме је, у сарадњи са
библиотекарима Дечјег одељења „Чика Јова Змај”, Oгранка „Владан Десница” Нови Београд и
Библиотеке „Петар Кочић”Врачар, организовала Марина Неђић, дипломирани виши библиотекар,
начелник Одељења за унапређење библиотечке делатности;
Учешће у раду УО Библиотеке града Београда (Марина Неђић, Бојан Кундачина, чланови УО);
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Учешће у раду Комисије за измене и израду Правилника о условима, коришћењу и заштити
библиотечко-информационе грађе и извора у Библиотеци града Београда, 06. и 13. март 2019.
(Душанка Шево, Мирјана Ђапић-Пејовић);
Учешће у изради нацрта Правилника о нормативима школског простора, опреме и наставних
средстава за основну школу Завода за унапређивање образовања и васпитања, 21.02.2019. и
26.03.2019. године (Снежана Кавалић-Арсенијевић, члан радне групе);
Учешће у изради нацрта Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних
средстава за Гимназију Завода за унапређивање образовања и васпитања, 14. мај и 3. јул 2019.
(Снежана Кавалић-Арсенијевић, члан радне групе);
Предавање за представнике установа културе под називом „Закон о заштити података о личности”,
22. мај 2019. (Бојан Кундачина, Мирјана Ђапић-Пејовић);
Предавање „Закон о заштити података о личности“ у организацији Секције за матичне библиотеке
Библиотекарског друштва Србије, Народна библиотека Србије, 30. октобар 2019. (Сања Југовић, Ана
Ничић и Мирјана Ђапић-Пејовић);
Сарадња са Правном службом, Одељењем за рад са корисницима, Одељењем за набавку и обраду
библиотечке грађе и огранцима мреже Библиотеке града Београда;
Ажурирање адресара и телефонских именика за БГБ и мрежу који су достављени мејлом свим
одељењима и службама;
Пријем, обрада и архивирање месечних извештаја свих одељења;
Сређивање архиве и документације Одељења;
Ажурирање база стручних радника БГБ-а (електронске визит карте, подаци о стручном усавршавању
запослених;
Сређивање, попуна и комплетирање примерака у БЛ фонду, попис фонда, израда дезидерата.

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 2019. 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

Најзначанија активност у вези са дигиталном библиотеком јесте прелазак на нову дигиталну
платформу – „Рескарта“ (ResCarta).Извршено је постављање комплетне постојеће дигитализоване
грађе (оне која се налазила на старој платформи) на нову Дигиталну БГБ, којој се приступа преко веб
сајта Библиотеке и директно преко веб сајта www.digitalna.bgb.rs. Стара дигитална платформа је
сачувана за интерно коришћење запослених, на линку www.dlibra2.bgb.rs. Ради континуитета,
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извршено је „преусмеравање“ „старог“ интернет имена „dlibra.bgb.rs“ на „digitalna.bgb.rs“. Посебан
стручни тим врши допуну метаподатака постављених објеката.Нова платформаима све
функциналности које поседују најсавременије светске платформе за чување и презентовање
дигиталних колекција.
Настављен је континуирани процес дигитализовања грађе из фондова Библиотеке. Акценат
дигитализације је ове године стављен на скенирање ретке периодике на скенеру BookEye4.
Скениран је наслов „Недељне илустрације”, 1937-1940. год.: 1.385 скенова тј. 2.770. страница.
Тренутно имамо укупно 9.357 скенова тј. 18.414 страница које треба додатно обрадити, превести у
ПДФ и поставити на Дигиталну БГБ.
Постојећа рачунарска инфраструктура у читавој БГБ мрежи редовно је одржавана и сервисирана од
стране Одељења, чиме је омогућен несметани радни процес у установи.
Обављени су састанци са више реномираних фирми из ИТ сектора и вођени разговори о могућем
унапређењу ИКТ мреже Библиотеке. Вршила се припрема техничке спецификације и спроведена је
набавка рачунарске опреме, штампача, видео-бимова,опреме за бар-кодирање и интернета.
У склопу пројекта „Дата cентар“ инсталиран је софтвер на комуникационом уређају (Cisco ASA 5506X), набављени су редудантни ХП сервер и сториџ „NetApp“. Инсталиран је иницијални софтвер за
сервер (VMware). У наредној години очекујемо наставак реализације пројекта „Дата cентар“, чиме би
се омогућила реализација нових пројеката.
Направљена је нова верзија софтвера PC-KIOSK који служи само за претраживање књижног фонда у
Библиотеци града Београда. Радници Одељења су наведени софтвер инсталирали на 10 рачунара у
Позајмном одељењу у Кнез Михаиловој улици и на једном рачунару у Фонду уметности. Део
рачунарске опреме која није више у употреби смештен је у новом депоу. Евидентира се и опрема
сличног типа из општинских библиотека.Очекујемо да у 2020. години стару и неисправну опрему
предамо фирми која се бави рециклажом електронског отпада.
Запослени у Одељењу за развој дигиталне библиотеке и информатичку подршку учествују у техничкој
подршци за реализацију пројекта Бисис 5.

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
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4.4.2 Најзначајнији резултати у 2019. години
▪

Уписано је 21.070 чланова, чиме је планирани упис у потпуности испуњен;

▪

Одржан велики број културних програма.

4.4.3 Основни показатељи успешности рада – чланови, коришћење услуга, програми
4.4.3.1 Чланови
У току 2019. године, у Одељење за рад са корисницима је уписано укупно 21.070 чланова, што чини
100% остварења плана.
Планирано

Остварено

% остварења
плана
100%

Број уписаних чланова
21.000
21.070
Табела 1: Број уписаних чланова у 2019. год.

Највише чланова је уписано у октобру и децембру, а најмање у марту и фебруару.

Број уписаних
чланова

јан

феб

март

апр

мај

јун

јул

авг

сеп

окт

1.150

892

613

1.803

2.667

995

2.275

1.467

1.683

3.007

нов
1.805

дец
2.713

Табела 3: Број уписаних чланова у 2019. год., по месецима

Посматрано према полу, уписано је укупно 12.137 жена и 8.933 мушкараца, што показује да је већи
број чланова женског пола.
Посматрано према занимању/узрасту, највише је уписано чланова старијих од 65 година - 14.341, за
њима следе студенти - 3.302. Најмање је уписаних пензионера (који плаћају чланарину) - 199.
Занимање/узраст
Деца предшколског узраста
Ученици основне школе
Ученици средње школе
Студенти
Запослени
Незапослени (према евиденцији НСЗ)

Број чланова
/
/
474
3.302
2.266
423
Пензионери са плаћеном чланарином
199
Пензионери
14.540
65+
14.341
Остали
65
Укупно
21.070
Табела 4: Број уписаних чланова у 2019. год., према занимању/узрасту

Од укупног броја чланова, њих 2.369 (12%) у Библиотеку су се уписали први пут, док је 18.701 (88%)
чланова обновило чланство.
Реализовани су колективни уписи чланова са више установа и организација: „Дунав осигурање”,
Градска управа, Скупштина града Београда, Градско јавно правобранилаштво, гимназија „Свети
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Сава”, Прва београдска гимназија, Српско библиографско друштво, Музеј града Београда, Институт
„Сервантес”, „Гете“ институт, Математички факултет и Правни факултет.
4.4.3.2 Корисници и коришћење услуга
Услуге Одељења за рад са корисницима у 2019. години користило је укупно 125.061 корисника, од
чега фонд 73.717, читаоницу 15.731, интернет читаоницу 2.088, а референсне услуге 33.525
корисника. Фонд су највише користили чланови старији од 65 година и студенти, читаоницу студенти,
интернет услуге су највише користили одрасли старији од 29 година, а референсне услуге одрасли
старији од 29 година.
На коришћење је издато укупно 291.265 јединица библиотечке грађе, што чини око 14 јединица по
уписаном члану. Табела испод показује да је издато 17% мање јединица од планираног, тако да
можемо констатовати да план није испуњен. С обзиром да се у Одељењу налази укупно 390.722
јединица библиотечке грађе, остварен је обрт фонда од 0,7. Укупно је издато 290.782 јединица
књижне и 483 јединица некњижне грађе.
Планирано

Остварено

% остварења
плана

Број издатих јединица библ. грађе
350.000
291.265
83%
Табела 5: Број издатих јединица библиотечке грађе у 2019. год.

4.4.3.3 Програми
Одржано је укупно 84 културно-образовних програма, пре свега намењених одраслим особама, од
планираних 60. Програме је посетило укупно 9.875 особа.
Број
Број
програма
посетилаца
Програми за одрасле
84
9.875
Програми за децу и младе
/
/
Укупан број програма/посетилаца
84
9. 875
Табела 6: Број одржаних програма у 2019. год.
Културно-образовни програми

Посебно бисмо истакли следеће програме, односно програмске активности:
▪

23 ликовне изложбе

▪

30 предавања

▪

14 музичких програма

Издвајамо:
Циклус од 12 предавања „Држава и црква у српском народу - поводом 800 година од стицања
аутокефалности српске цркве“ у сарадњи са „Друштвом Свети Сава“;
Циклус од 4 предавања „Математика и уметност: музика, архитектура, орнаментика“ у сарадњи са
Математичким институтом САНУ;
Циклус од 11 концерата „Кроз векове громовите тишине - поводом 50 година постојања Ансамбла
Ренесанс“.
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4.4.4 Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ
Основни показатељи
2017.
2018.
2019.
Број уписаних чланова
22.389
22.629
21.070
Број корисника
223.711
138.375
125.061
Број издатих јединица библ. грађе
359.115
297.916
291.265
Обрт фонда
1
0,8
0,7
Број одржаних програма
53
80
84
Број посетилаца програма
7.985
8.315
9.875
Табела 7: Основни показатељи успешности рада, хронолошки преглед

Хронолошки приказ показује да је број чланова уписаних у 2019. години незнатно мањи од уписаних
чланова у односу на 2018. и 2017. годину.

4.4.5 Фонд
Активни фонд садржи 356.883 јединица библиотечке грађе, док се у депозиту (неактивни фонд)
налази 33.839 јединица.
Фонд је обогаћен са 4.027 јединица библиотечке грађе, од чега је највише набављено публикација из
стране и домаће књижевности.

4.4.6 Кадар
У Одељењу ради 26 стручних радника: 1 начелник, 12 библиотекара и 13 књижничара.
Детаљан приказ стручних активности запослених дат је у Одељку 3.10. Извештаја.

4.4.7 Простор и опрема
Из депоа Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ пресељена књижна грађа у нове
магацинске просторије које се налазе у оквиру Пословно-тржног центра Рајићева. Нови магацински
простор је, једним делом, опремљен најсавременијим полицама за смештај књига.

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.
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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
(1.193 чланова у 2019.).
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 и смањене цене чланарине за ученике 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, припрема поклона за званице (торбе, кишобрани), организација
озвучења, припрема огласа и материјала за награде „Марија Илић Агапова”, „Глигорије Возаровић”,
„Читалац године”, „Повеља за изузетан допринос“, оглашавање у медијима. У програму су
учествовали директорка Библиотеке града Београда Јасмина Нинков, министар културе и
информисања Републике Србије господин Владан Вукосављевић, градски секретар за културу
господин Иван Карл. У музичком делу програма наступили су музичари Лена Ковачевић и Лука
Пулетић. Водитељи програма били су млади глумци Миона Марковић и Јован Јовановић. Награду
„Марија Илић Агапова” добила је Добрила Бегенишић. Награду „Глигорије Возаровић” за најбољег
издавача добила је Издавачка кућа „Прометеј”, Новог Сад. Посебну награду за најчитанију књигу
страног аутора добила је Издавачка кућа Лагуна за роман „Човек по имену Уве” Фредрика Бакмана.
Читалац године у категорији деце била је Лаура Љутај, а у категорији одраслих Ђорђе Илић.
Новоустановљену „Повељу за изузетан допринос“ добила је Весна Јовановић, уредница РТС-а.
▪

Сви смо у Библиотеци (обележавање Светског дана књиге)

Поводом Светског дана књига и ауторских права, Библиотека града Београда је у уторак, 23. априла,
припремила низ активности: изложбу у излозима библиотеке и у Позајмном одељењу – „50 пишем,
202 памтим” поводом 50 година од оснивања Радија 202. Изложба представља фото-историјат ове
чувене радио станице и организована је у оквиру Београдског месеца фотографије.
Свечано је отворена изложба у Позајмном одељењу – „Књиге о деци и за децу – стара и ретка српска
издања за децу од 1889-1944”. Аутор изложбе и текста каталога је Срђан В. Стојанчев, новинар и члан
Српског библиофилског друштва.
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Највеће интересовање посетилаца Библиотеке града Београда привукла је акција „Попустом до
учлањења, квизом до награде“. Квиз је водила Јелена Ђорђевић Поповић, новинарка РТС-а.
Најуспешнијим учесницима квиза подељене су вредне награде.
▪

Наступ Библиотеке града Београда на 64. међународном сајму књига

Организован је низ веома посећених програма:
Два дечја програма (интерактивне радионице) реализована су у сарадњи са Основном школом
„Мина Караџић” из Београда и Педагошким факултетом из Сомбора. Поред тога, библиотекари су
анимирали најмлађе посетиоце Сајма тако што су их упућивали у чудесни свет игара геџетима.
Презентација дигиталне изложбе „Милорад Павић од Ш до А” привукла је велику пажњу посетилаца
Сајма који су од присутних библиотекара на штанду добијали додатне информације о изложби и
трајању изложбе у Галерији Атријум.
Посетиоцима штанда је дељен промо материјал (шарене еко торбе) који је БГБ припремио за
овогодишњи Сајам књига.
▪

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

У партнерству са УГ Трећи Трг, у мају је организован 13. међународни фестивал поезије и књиге
„Тргни се! Поезија“. Ове године је одржан под слоганом „Са светлим пољупцем на уснама” (према
стиховима Растка Петровића). Одржано је неколико програма: разговори са песницима и
преводиоцима, читања поезиje. На Фестивалу је учествовало преко 50 домаћих и иностраних
песника, критичара, преводилаца и уметника.
▪

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.
▪

Белдокс Читаоница у Библиотеци града Београда

Међународни фестивал документарног филма БЕЛДОКС, Библиотека града Београда и Народна
библиотека Србије организују циклус пројекција најбољих документарних филмова праћених
разговорима о филмовима.

4.5.2 Програмске активности
▪

Циклуси: 4

▪

Предавања: 26

▪

Представљања књига и часописа, трибине и радионице: 115

▪

Изложбе: 9

▪

Пројекти: 1
82

▪

Акције: 4

▪

Доделе награда и прославе: 1

▪

Концерти, позоришне представе: 1

Укупно програма: 161
Број посетилаца: 24.049
4.5.2.1 Циклуси
БГБ и Психоаналитичко друштво Србије организовали су циклус трибина „Психопатологија
савременог човека”.
БЕЛДОКС ЧИТАОНИЦА у Библиотеци града Београда: најбољи светски документарци са разговорима
након пројекција.
Циклус предавања поводом 800 година од стицања аутокефалности српске цркве „Држава и црква у
српском народу”.
Циклус предавања у сарадњи са Институтом Конфуције у Београду.
4.5.2.2 Предавања
БГБ и Инстутут Конфуције у Београду организовали су предавање „У сусрет години Свиње”. Предавач:
Радосав Пушић.
Предавање: „Човек и технологија”. Предавач: Ананда Тиртха Свами, монах и филозоф.
БГБ и Институт Конфуције у Београду организовали су предавање „Акупунктура: истине и заблуде”.
Предавач: Филип Мања, лекар кинеске медицине.
БГБ и Хеленска фондација за културу организовали су предавање „Еротокритос, критски ренесансни
роман у стиху – настанак и одјеци”. Учествовали: Дарко Тодоровић, Зоран Мутић и Јанис Рагос.
Институт Конфуције у Београду и БГБ организовали су предавање „Грађански рат после грађанског
рата: НР Кина и герилске операције ЦИА у Бурми (Мјанмару) 1950-1954”. Предавач: Јован Чавошки.
У оквиру манифестације Дани Београда, БГБ је организовала предавање „Београд као центар српског
раномодернистичког сликарства”. Предавач: Дејан Тубић.
Поводом 200 година од рођења Волта Витмена БГБ је организовала предавање „Бити овде и отићи...
Волт Витмен, трансценденталисти и сликари реке Хадсон”. Предавач: Душан Пајин.
БГБ и институт за молекуларну генетику обележили су Дан ДНК низом предавања.
Циклус јубилеји „БАУХАУС (1919-1933) – изузетна појава”. Уз визуелне и музичке прилоге говорила
Санела Николић.
Циклус предавања поводом 800 година од стицања аутокефалности српске цркве „Држава и црква у
српском народу”. Предавање: „Пресветли пут ка Јерусалиму – путовање Саве Немањића у Свету
земљу”. Предавач: Александар З. Савић.
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БГБ и Институт Конфуције у Београду организовали су предавање „Како пословати са Кином – моја
прича”. Предавач: Зоран Богдановић.
Друштво „Свети Сава” и БГБ организовали су циклус предавања „Држава и црква у српском народу
(поводом 800 година од стицања аутокефалности српске цркве)”. Друго предавање „Свети Сава и
сакралне основе државе Немањића”. Предавач: Даница Поповић.
Предавање: „Неоткривена Србија – о српском културном наслеђу”. Предавање је одржано на
енглеском језику. Предавач: проф. Владимир Пиштало, писац.
Предавање „Конфуцијанизам”. Предавач: Филип Јевтић.
ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ. Предавање „Тихи приповедач Марсел Марсо”. Предавач: Марко
Стојановић.
БГБ и Институт Конфуције у Београду организовали су предавање „Путопис из Кине”. Предавач: Иван
Богосављевић.
ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ. Предавање „Тихи приповедач Марсел Марсо”. Предавач: Марко
Стојановић.
Предавање „Ганди и нуклеарно оружје” – поводом 2. октобра, Међународног дана ненасиља и 150
година од Гандијевог рођења. Предавач: Душан Пајин.
БГБ и Амбасада Републике Пољске организовали су предавања поводом 100 година од
успостављања дипломатских односа између Пољске и Србије „Србија у балканској политици Хотела
Ламберт четрдесетих година 20. века” (предавач Хуберт Хуђо); „Вацлав Бабињски – министар
саветник и посланик Републике Пољске у Београду (1929-1932)” (предавач Алиција Шмигјелска).
БГБ и Институт Конфуције у Београду организовали су предавање „Ћигонг у свакодневном животу”.
Предавач: Саша Баланесковић.
БГБ и Психоаналитичко друштво Србије организовали су циклус трибина „Загонетке несвесног”.
Предавање „Веласкез и трансмисија у психоанализи”. Предавач: Џонатан Склар.
БГБ и Друштво „Свети Сава” организовали су циклус предавања „Држава и црква у српском народу –
поводом 800 година од стицања аутокефалности српске цркве”. Седмо предавање „Византијски свет
и српска црква у XIII веку”. Предавач: Драгољуб Марјановић.
Међунаучни дијалог „Циљ и извор науке”. Предавачи: епископ пожаревачко-браничевски Игнатије,
Душко Прелевић и Зоран Матић.
Поводом обележавања Европског дана музикотерапије БГБ организовала предавање „Србија, Срби и
музикотерапија”. Предавач: Ранка Радуловић, психијатар, музикотерапеут.
БГБ и Институт Конфуције у Београду организовали су предавање „70 година мирољубивог развоја
Кине”. Предавач: Татјана Цонић.
Предавање са видео пројекцијом „Нобелова награда Петеру Хандкеу 2019”. Предавач: Душан Пајин.
4.5.2.3

Представљања књига, трибине, радионице
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Представљање књиге „Трагом српске рукописне књиге од 15. до 17. века: из збирке рукописа
Радослава Грујића: атрибуција и утврђивање писарских руку”. Учествовали: Ђорђе Трифуновић,
Биљана Марковић, Миланка Убипарип, Предраг Миодраг, Виктор Савић и ауторка.
Представљање књиге „Атлас псеудомитологије” аутора Светислава Басаре. Учествовали: Јелена
Триван, Петар Арбутина, Владимир Абрамовић и аутор.
БЕЛДОКС ЧИТАОНИЦА у Библиотеци града Београда: најбољи светски документарци са разговорима
након пројекција. Пројекција филма „Идоли Токија”, режија: Кјоко Мијаке (ВБ, Канада, 2017, 88 мин).
Филм читали: Сунчица Митровић, Теодора Јешић и Игор Станојевић.
Конференција за штампу поводом „Каравана културе”. Учествовали: Владан Вукосављевић,
министар културе и информисања, Јасмина Нинков, директор Библиотеке града Београда,
Анри Гујон и Слободан Роксандић.
Стручна трибина на тему културе говора. Учествовали: проф. Радован Кнежевић, Арно Гујон,
хуманитарац и Слободан Роксандић, глумац, комуниколог.
Представљање књиге „О путовању и трагању” аутора Предрага Кнежевића. Учествовали: Владимир
Живановић, Весна Станковић, Петар Шумски и аутор. У музичком делу програма наступила: Ирина
Скерл, клавир.
БГБ и Удружење Македонаца у Београду „Македониум” организовали су свечаност поводом Дана
матерњег језика: представљање књиге „Златно слово” аутора Васила Тоциновског, учествовали:
Искра Пенева, Ристо Василевски и аутор; предавање „О матерњем македонском језику”, предавач:
Снежана Алексић, у музичком делу наступила је певачка група Македониум.
Представљање звучне књиге „Писма љубави и наде” ауторке Јоване Стојановић. Учествовали: рабин
Исак Асиел, Растко Јовић и ауторка.
Представљање књига „Средњовековна кнежевина и краљевина Србија” и „Манастир Манасија”
аутора Живојина Андрејића. Учествовали: Владимир Мако, Дејан Тубић, Радмило Петровић, Небојша
Ђокић и аутор.
БГБ и Психоаналитичко друштво Србије оранизовали су циклус трибина „Многа лица Нарциса”.
Трибина: „Огледало, огледалце моје...”. Учествовали: Оливера Алексић Хил, Сандра Симић, Оливер
Видојевић и Весна Брзев Ћурчић.
БГБ и Друштво пријатеља Алжира организовали су путописно вече „Алжир – утисци са путовања из
фебруара 2019”. Говорио: Стеван Буковић.
Представљање књиге „Дања ока мог” ауторке Весне Милинчић. Учествовали: Драгана Вељковић
Станковић, Јасмина Шефер, Славица Хорват и ауторка. Одломке из књиге читала је глумица Анђела
Поповић.
Представљање књиге „Призивање времена” ауторке Верице Михајловић. Учествовали: Томица
Мојашевић, Радмила Кунчер, Крстивоје Илић, Жарко Чигоја и ауторка.
БГБ и Задужбина Андрејевић организовали су представљање зборника „Матурски радови школске
2017/2018. године”. Учествовали: Татјана Андрејевић, Радомир Мандић и Слободан Стојановић.
Представљање књиге „Копче” ауторке Љиљане Лакић Швракић. Учествовали: Тања Поповић, Ивана
Димић, Љуба Ристовски, Љубинко Осослија и ауторка.
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Представљање првог броја часописа за културу „Српска мисао”. Учествовали: Матија Бећковић, Петар
Пијановић, Јана Алексић, Душица Милановић и Живко Николић. Музичка пратња: Урош Дојчиновић,
гитара.
Библиотека града Београда и Друштво српско-индонежанског пријатељства НУСАНТАРА
организовали су представљање књиге „Catatan Serbia Serbiana” ауторке Сабријане Џајапутри.
Учествовали: Удружење индонежанских студената у Србији и ауторка.
БГБ и Друштво пријатеља Француске поводом Месеца франкофоније 2019: Вече француске музике и
поезије.
Представљање књиге „Сликарева тајна” аутора Предрага Пеђе Милошевића. Учествовали: Душан
Миловановић, Бојана Ћебић, Маја Живановић и аутор.
Представљање књиге Санде Ристић Стојановић „Авангардност вечности”. Учествовали: Мирослав Ж.
Чаркић и ауторка.
Представљање књиге „У ватри се Бог одмара” аутора Алека Вукадиновића. Учествовали: Јован
Пејчић, Стојан Ђорђић и аутор.
Белдокс читаоница у Библиотеци града Београда: најбољи светски документарци са разговорима
након пројекција. Пројекција филма „Најважнији дечко на свету” (режија Теа Лукач, Србија, 2016, 75
мин.). Филм читали: Теа Лукач, редитељка филма и Игор Станојевић, селектор Белдокса.
Представљање књиге „Српска црква у комунизму” аутора Јована Јањића. Учествовали: Милош Ковић,
Јовица Кртинић и аутор. Модератор: Карло Астрахан.
Представљање књиге „Српски речник синонима” аутора Павла Ћосића. Учествовали: Нађа
Парандиловић, Владимир Кецмановић, Бојан Тарабић, Бојана Ђорђевић и аутор.
БГБ је организовала програм „Шајтинац2” – разговор са писцем уз пројекцију филма „Шајтинац”
(режија Бошко Милосављевић, 2017). Учествовали: Угљеша Шајтинац и Бошко Милосављевић.
Представљање првог српског и јужнословенског књижевног часописа „Славено-српског магазина” по
први пут преведеног на савремени српски језик. Учествовали: Јован Пејчић, Душко Певуља,
приређивач.
БГБ и Удружење Цетиње/Београд организовали су представљање књиге „Дванаест” аутора Селимира
Радуловића. Учествовали: Драгољуб Којчић, Мило Ломпар, Саша Радојчић и аутор. Стихове казивала:
Исидора Поповић.
Конференција за новинаре поводом представљања књиге „Писма из Венеције” аутора Хенрија
Џејмса. Учествовали: Јован Уљаревић, Марко Чкоњевић и Теа Јовановић.
У оквиру манифестације Дани Београда – представљање издања Историјског архива Београда:
„Водич кроз легате, личне и породичне фондове Историјског архива Београда” ауторке Мирјане
Обрадовић; „Дневник 1915–1918” ауторке Наталије Аранђеловић; „Први светски рат – Тематски
водич кроз фондове и збирке Историјског архива Београда” групе аутора; „Библиографија радова о
Првом светском рату – библиотечки фонд Историјског архива Београда” ауторке Весне Лекић
Поповић и „Логор Сајмиште – Жртве Јеврејског логора Земун” групе аутора. Учествовали: Милан
Ристовић, Милан Кољанин и Нада Петровић.
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Представљање књиге Бошка Сувајџића „Направи ваздух – Изабране и нове песме“ (Културни центар
Новог Сада, 2018); награда „Печат вароши сремскокарловачке“. Представљање албума „Месо“
(мини-концерт).Учествовали: Мирко Ђукић, Дамир Аџић и Бошко Сувајџић.
Конференција за новинаре поводом нове књиге Саве Дамјанова „Колачи, обмане, нонсенси”.
Учествовали: Милош Јоцић, Ненад Шапоња, Снежана Савкић и аутор.
Белдокс читаоница у Библиотеци града Београда. Пројекција филма „Obscuro Barroco” (режија
Евангела Краниоти, Грчка, Француска, 2018, 60’). Филм читали: Соња Сајзор, Ивана Тодоровић и Игор
Странојевић.
СВЕТСКИ ДАН КЊИГЕ – „Попустом до учлањења, квизом до награде”. Сваки посетилац који се
учланиo са попустом од 50% стekao je право учешћа у квизу и могућност добијања награда. Водитељ
програма: Јелена Ђорђевић Поповић, новинарка РТС-а. Изложбе: „Књиге о деци и за децу – стара и
ретка српска издања за децу од 1889 -1944”. Аутор изложбе је Срђан Стојанчев, Српско
библиофилско друштво; Изложба у излозима и Позајмном одељењу „50 пишем, 202 памтим”,
поводом 50 година од оснивања Радија 202.
Конференција за новинаре поводом обележавања 4 године акције „Негујмо српски језик”. Говорили:
Владан Вукосављевић, министар културе и информисања, Јасмина Нинков, директор БГБ, Арно Гујон,
хуманитарац. Специјални гости: ученици ОШ „Милан Благојевић” из Лучана и јавне личности,
учесници акције.
Представљање књиге „Цртање икона”. Учествовали: Петар Јевремовић, Никола Дробњаковић,
Алексеј Ђермановић и јеромонах Иларијон.
Представљање књиге „У позоришту лутака” аутора Радета Кокића. Учествовали: Милица
Јефтимијевић Лилић, Илија Бетински Малеш и аутор. У музичком делу програма наступали: Марија
Spiritwalker Гођевац и Борко Милојковић, пијанисти.
Представљање књиге „Applied Linguistics and English Language Teaching” аутора Ненада Томовића.
Учествовали: Наташа Јанковић, Ана Ђорђевић и аутор.
Пројекција документарног филма „Засијаше гробови солунаца” аутора Милоша Мељанца (пројекат
је подржало Министарство за рад, борачка и социјална питања). Учествовали: Станоје Стојковић,
Ненад Лајбеншпергер и аутор филма.
Психоаналитичко друштво Србије и БГБ организовали су циклус трибина „Многа лица Нарциса”.
Трибина „Иза огледала – нарцизам у нама и око нас”. Учествовали: Јасмина Врбашки, Тијана
Миладиновић, Срђа Злопаша и Војислав Ћурчић.
Критичар и теоретичар др Зоран Маневић (1937-2019) – комеморативна изложба и разговор о делу
аутора. Учествовали: Слободан Малдини, Слободан Драговић, Александар Радојевић, Милош
Станковић и Зоран Булајић.
Конференција за новинаре поводом нове књиге Владимира Пиштала „Значење џокера” (Агора,
2019). Учествовали: Снежана Савкић, Ненад Шапоња и аутор.
Предавање поводом 120. годишњице рођења Ернеста Хемингвеја (1899-2019), предавање „Живот и
дело Хемингвеја”. Предавач: Душан Пајин.
БГБ и Удружење грађана „Снага пријатељства” – АМITY организовали су путописно дружење старијих
и доделу „Драганове награде 2019” за најбоље путописе старијих. Учествовали: Миљурко
Вукадиновић, Видак Масловарић и Бранкица Јанковић.
87

Представљање књиге „Небеске хероине света” ауторке Радмиле Тонковић. Учествовали: Божидар
Глоговац, Биљана Живковић, Драгослава Копривица и ауторка.
Представљање међународног зборника „Празник Светог Ђорђа: различити културни контексти и
традиције”. Учествовали: Гордана Благојевић, Јелена Јовановић, Селена Ракочевић, Сања Ранковић и
Ивица Тодоровић.
Представљање књиге „Андрић у Херцег Новом” аутора Владимира Рогановића. Учествовали: Миро
Вуксановић, Петар Арбутина, Александар Јерков и аутор.
„Вече индијске културе и уметности” – мултимедијални програм Монике Маширевић.
БГБ и Задужбина Андрејевић организовали представљање монографије „Провизоријум правне
заштите потрошача” аутора Дениса Перинчића. Учествовали: Катарина Иванчевић, Катарина Јовичић,
Татјана Андрејевић и аутор.
Белдокс читаоница у Библиотеци града Београда. Пројекција филма „Марина Абрамовић: уметник је
присутан” (Метју Акерс, САД, 104'). Филм читали: Дејан Сретеновић, Борис Миљковић и Марко Грба
Синг.
ДАНИ МИЛОВАНА ВИДАКОВИЋА 2019. Поздравна реч председника ГО Сопот Живорада
Милосављевића; представа о Светом Сави – глумац Александар Лазић; представљање издавачке
делатности БГБ и општина Младеновац и Сопот; изложба Центра за културу Сопот : Ликовна колонија
„Тресије – Неменикуће 2019”. У музичком делу програма наступила је вокална солисткиња Марија
Вучковић са пратњом.
ДАНИ МИЛОВАНА ВИДАКОВИЋА 2019. Поздравне речи: Новак Илић, протојереј и Живорад
Милосављевић, председник ГО Сопот; беседа Драгана Станића, председника Матице српске;
драмска минијатура „Кнез Лазар и књегиња Милица” у извођењу глумаца Биљане Ђуровић и
Лепомира Ивковића; изложба радова Ликовне колоније „Тресије – Неменикуће 2019”. У музичком
делу програма наступали: Марија и Марина Гобовић.
Белдокс читаоница у БГБ. Пројекција филма „Руски детлић” (режија Чад Грасија, САД, Украјина 2015,
82 минута). Након пројекције уследио је разговор о филму.
Представљање зборника „Стеван Тонтић, песник” и најава 28. Жичког духовног сабора
Преображење. Учествовали: Драган Хамовић, уредник Зборника, Миша Милосављевић, директор
Библиотеке „Стефан Првовенчани“ Краљево и Стеван Тонтић.
Низ радионица Удружења „Изражајност”.
Белдокс читаоница у Библиотеци града Београда. Пројекција филма „Милена” (режија: Чарна
Манојловић, 2011, 75’) и разговор о филму.
Гетеово друштво у Београду и Катедра за германистику Филолошког факултета у Београду
организовали су Разговор о књизи Анете Ђуровић „Превођење: путеви, теорије и перспективе”;
Јавну трибину у оквиру међународне конференције „Транскултуралност као интеграциони фактор у
германистици”. Учествовали: Анете Ђуровић, Јелена Костић-Томовић и други германисти из
Југоисточне Европе. На српском и немачком језику.
Представљање књиге „Давид иза дуге” аутора Ненада Дикића. Учествовали: Вида Огњеновић,
Александрa Mилошевић, илустратор и аутор.
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Представљање новог двоброја часописа „Српска мисао”. Учествовали: Матија Бећковић, Љубивоје
Ршумовић, Дарко Танасковић, Петар Пијановић, Јана Алексић, Урош Дојчиновић и Душица
Милановић. Модератор: Живко Николић.
Представљање књиге „Језеро” ауторке Бјанке Белове. Учествовали: Петра Феикова, Сања Милић,
Катарина Јешић и ауторка. Преводилац: Тихана Хамовић.
БГБ и Задужбина Андрејевић организовали су представљање монографије „Маркетинг садржаја”
ауторке Бојане Раденковић Шошић. Учествовали: Виолета Зубанов, Милан Окановић, Татјана
Андрејевић и ауторка.
Портрет писца Радомира Батурана. Учествовали: Владимир Димитријевић, Јана Алексић, Никола
Маринковић и аутор.
ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ 2019. Библиотека града Београда је представила стваралаштво
професорке Светлане Матић из Беча и њене две књиге „Певам дању, певам ноћу” и „Поздрав
Милици Стојадиновић Српкињи”. Учествовали: Љиљана Симић, Драгица Шредер и ауторка.
Представљање књиге „Много шарена књига за децу” аутора Мирка Марковића. Учествовали:
Душан Поп Ђурђев, Јасмина Нинков, Јасмина Иванковић и аутор.
Представљање књиге „Где су пчеле ту је здравље: савремена апитерапија” ауторке Мирјане
Јовановић. Учествују: Весна Ћук, Александра Обрадовић, Видоје Кулић и ауторка.
Представљање књиге „Хисторија и савременици” (СКД Просвјета, 2019) аутора Ђорђа Mатића.
Учествовали: Небојша Грујичић, Дејан Јовић, Предраг Ј. Марковић и аутор. Водитељ: Саша
Косановић.
НОЋ ИСТРАЖИВАЧА – Лов на благо.
НОЋ ИСТРАЖИВАЧА – Радионица „Наука у фикцији”.
НОЋ ИСТРАЖИВАЧА – Изложба „Science in press”.
ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ 2019, Уметност и забава – наслеђе у фокусу. Предавање „Стрип као сфера
модернистичког сликарства”. Предавач: Дејан Тубић.
„Real Presence Flashback”. Поводом објављивања антологијске књиге о манифестацији „Real
Presence”, низ разговора и презентација у којима су учествовали домаћи и инострани уметници.
Кустоси манифестације „Real Presence” (2001-2010): Биљана Томић и Добрила Денегри.
Пријатељи деце Вождовца и Земуна у сарадњи са Библиотеком града Београда oрганизовали:
Проглашење добитника 22. награде дечије критике „Доситејево перо”. Ова престижна награда
додељује се у две категорије: најбоља књига за децу млађег узраста и најбоља књига за децу старијег
узраста. У уметничком програму учествовала Музичка школа „Петар Коњовић”.
Представљање књиге „Кад сунце плаче” ауторке Милене Вукоје Стаменковић. Учествовали: Марко
Недић, Јован Гагрица, Јагош Ђуретић и ауторка.
Трећа српско-руска археолошка конференција „Од Дунава до Волге: интеракције и трансформације
култура у 1. миленијуму н.е.” Представљање Зборника радова „Балкан, Подунавље и Источна Европа
у римско доба и раном средњем веку”. Учествовали: Драго Његомир, Игор Олегович Гавритухин и
Станко Трифуновић.
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БГБ и Гетеово друштво у Београду организовали су представљање књиге „Нема довољно за све”
аутора Хајнера Милера. Учествовали: Иван Велисављевић и Бојана Денић. Модератор: Петар Протић.
Представљање књиге „Историја српске политике” аутора Дејана Микавице. Учествовали: Драган
Симеуновић и аутор.
Представљање књиге „Надживети живот” аутора Кенана Црнкића. У склопу представљања књиге
аутор је одржао трансформацијско предавање као део концепта личног развоја представљеног у
књизи.
Представљање најновијих издања издавачке куће Паидеиа: Андреј Макин „Архипелаг за један
живот”; Луиђи Пирандело „Приповетке за годину дана (4. том)”; Страхиња Голубовић „Потрага”.
Учествовали: Елизабет Васиљевић, Петар Живадиновић, Страхиња Голубовић.
Низ радионица креативног писања у сарадњи са Центром за развој идеја.
Библиотека града Београда наступила на 64. Међународном сајму књига на штанду у хали 4
Београдског сајма. Радоница „Геџети међу књигама”.
Поетско вече Ружице Кишур Чрленец. Учествовали: Владанка Цветковић, Верица Илић, Слађана
Бушић, Јосип Шафранец и ауторка. Модератор: Живко Николић.
Представљање књиге „Ђорђе Андрејевић Кун у Бору” ауторке Слађане Ђурђекановић Мирић.
Учествовали: Мишела Блануша, Мира Кун и ауторка.
Представљање књиге „Тајна историја једне вароши” аутора Јована Савина. Учествовали: Марина
Пауновић, Александра Вранеш и аутор.
Представљање књиге „Путник по Светој гори” аутора Бориса Субашића. Учествовали: Дејан
Радичевић, Влада Станковић и аутор.
Представљање књиге „Грип – проширено издање са посебним освртом на пандемију 2009” аутора
Зорана Радовановића и Предрага Кона. Учествовали: Владимир Петровић, Душанка Матијевић,
Драган Делић, Бојан Стојановић и аутори.
Представљање књиге „Песме о младости” аутора Ненада Грујичића. Учествовали: Бошко Сувајџић,
Растко Лончар, Даница Петровић и аутор.
Представљање књиге „Позив на прогон” аутора Небојше Ранђеловића, Жељка Лазића и Мартина
Матијашевића. Учествовали: Јелена Триван, Зоран Мирковић, Александар Ђорђевић и аутори.
БГБ и Универзитетска библиотека у Крагујевцу организовали су представљање монографије „Књиге с
посветом у личној библиотеци проф. др Светозара Стојановића” ауторке Катарине Карамијалковић.
Учествовали: Јасмина Нинков, Јован Бабић и ауторка.
БГБ и Народна Библиотека „Јефимија” Трстеник организовали су представљање зборника
„Савремена српска проза бр. 31”. Учествовали: Владан Матијевић, Јован Делић, Адријана Марчетић,
Михајло Пантић и Верољуб Вукашиновић.
Библиотека града Београда и Гетеово друштво Београд организовали су трибину „Књижевност у доба
кулирања – блог, видеоблог, podcast & co”. Учествовали: Душан Николић, Мартина Баљак и Биљана
Пајић.
Представљање књиге „Књига о принчу” аутора Оливере Поповић и Зорана Поповића. Учествовали:
Драгана Радојичић, Драгомир Антонић и аутори.
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Кабаре „Бата и облаци”. Учествовали: Оливера Миљатовић Радаковић и Добривоје Бата Марковић.
Представљање књиге „Срби у Швајцарској – Швајцарци у Србији” групе аутора. Учествовали:
Радомир Рале Дамјановић, Зорица Јанковић, Ново Томић, Светлана Миловановић, Зденко Нинковић
и Дејан Томић.
Представљање књиге „Лепа Петра” ауторке Радмиле Сатарић. Учествовали: Зоран Колунџија и
ауторка.
Представљање књиге „Буба Лу” аутора Бранислава Макљеновића. Учествовали: Василије Домазет и
аутор.
Представљање књиге „Кућа од песка” ауторке Мариоаре Стојановић. Учествовали: Маријана Дан,
Славко Алмажан и Нику Чобану. Одломке из романа на српском језику читала глумица Светлана
Гојковић, а на румунском језику Теодора Смолеан. У музичком делу програма наступио Огњен
Поповић, кларинет.
Представљање књига „Човјек – тијело, дух и душа” и „Методе исцјељења душе и тијела”. Говорила
ауторка Лидија Пехар.
Представљање књиге „Пролећа у Топчидеру” аутора Петра Пеце Поповића. Учествовали: Михајло
Пантић, уредник издања, аутор и представник уредништва Блица. Песме о Београду изводио Ненад
Златановић.
Представљање зборника из едиције „Врхови” Библиотеке града Београда „Писци Павићу”.
Учествовали: Јасмина Нинков, Јовица Аћин, Ласло Блашковић и Михајло Пантић.
Представљање књиге „Моделирање педагошког рада балетских репетитора” ауторке Тање Вујисић
Тодоровски. Учествовали: Вера Обрадовић, Владимир Томашевић, Габријела Теглаши Јојкић,
Теодора Сујић, Милена Шећеровић, Александар Илић и ауторка.
Представљање књиге „Ковш” аутора Пеђе Ристића. Учествовали: Миљурко Вукадиновић, Марина
Ђенадић и аутор. Одломке из романа чита: Синиша Кукић.
Представљање књиге „Дурбин грофа Саве Владиславића” аутора Велимира Ивановића. Учествовали:
Дарко Танасковић, Владимир Давидовић, Бранко Вукомановић и аутор.
БГБ и Друштво за српски језик и књижевност Србије организовали су представљање књиге „Путујућа
учионица” ауторке Мирјане Стакић Савковић. Учествовали: Зона Мркаљ, Виолета Јелачић Србуљ и
Жељка Петковић.
Представљање часописа за књижевност, уметност и друштвена питања „Бранковина” бр. 9/10.
Учествовали: Милица Матијевић и чланови редакције.
Представљање књиге „Беспућа економске политике: транзиција, институције, развој” аутора Петра
Ђукића. Учествовали: Млађен Ковачевић, Љубомир Маџар, Павле Петровић, Божо Драшковић и
аутор.
Представљање збирке песама „Апсолутни песник” аутора Аце Видића. Учествовали: Љиљана Шоп,
Милан Ђорђевић, Виктор Радун Теон и аутор. Модератор: Карло Астрахан.
БГБ и Друштво за српски језик и књижевност Србије организовали су представљање књиге „Српски
језик у светлу конгитивне лигвистике” ауторке Душке Кликовац.
Представљање књиге „Тајна дједове старе трешње” аутора Дражена Маркотића. Учествовали:
Слађана Ђорђевић и аутор. У музичком делу програма наступио Едуард Кобешћак, гитара.
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Представљање ревије за књижевност и уметност „Књижевни магазин”. Учествовали: Слађана Илић,
Милета Аћимовић Ивков и Драган Јовановић Данилов. Модератор: Живко Николић.
БГБ и Задужбина Андрејевић организовали представљање монографије „Митолошке особине река и
њихов утицај на развој београдског приобаља” аутора Милоша Миловановића. Учествовали: Драгана
Василски, Ружица Богдановић, Татјана Андрејевић и аутор.
Представљање књиге „Антологија америчке приче 20. Века” (књига 2). Учествовали: Дина Хрецак и
Александар Јерков.
Представљање књиге „Србијо, могу ли да будем твој син” аутора Зорана Богнара. Учествовали:
Душко Новаковић, Немања Вељовић Суброса, Исидора Ињац и аутор.
Представљање књиге „Државни удар Херцега Стефана” аутора Божидара Бјелице Јапана.
Учествовали: Весна Капор, Ана Стишовић Миловановић, Александар Раковић, Никола Лучић и аутор.
БГБ и Друштво за српски језик и књижевност организовали су представљање књиге „Поетика
прикривања” ауторке Душице Потић. Учествовали: Милица Мустур и ауторка.
4.5.2.4 Изложбе
Изложбе књига издавачких кућа: Креативни центар, Лагуна, 4СЕ, Бука, Алнари, Вулкан, Ренде,
Дибидус, Дерета, Булевар, Нова књига, Агора, Танеси, Чаробна књига, Макарт и Геопоетика у
излозима Библиотеке града Београда.
Изложба књига уз новогодишњу декорацију коју је урадила СШ „Дрво арт”.
Изложба 10 књига најчитанијег страног аутора и издања БГБ.
Изложбе експоната из архива Руског фонда културе „Изгнаници без своје воље” – о руским писцима у
емиграцији, а поводом 100 година од доласка руске емиграције у Србију.
Изложба у излозима и Позајмном одељењу „50 пишем, 202 памтим” поводом 50 година од
оснивања Радија 202. Изложба је организована у оквиру Београдског месеца фотографије.
Изложба „Књиге о деци и за децу – стара и ретка српска издања за децу 1889 -1944”. Аутор изложбе
Срђан Стојанчев, Српско библиофилско друштво.
Изложба фотографија старог Шангаја – поклон библиотеке из Шангаја.
Изложба „Science in press”.
Мултимедијална двојезична изложба ПАВИЋ ОД Ш ДО А поводом обележавања троструког јубилеја:
90 година од рођења, 10 година од одласка књижевника Милорада Павића, као и 35 година од
објављивања „Хазарског речника”. Аутори изложбе: Исидора Ињац, Сара Ивковић Марковић, Марјан
Маринковић. Дизајн: Снежана Рајковић. На отварању изложбе говорили: Јасмина Нинков,
директорка Библиотеке града Београда, Jасмина Михајловић, Иван Павић и аутори.
4.5.2.5 Пројекти
Континуирано учешће у пројекту „Шта да читам” (координација уредничког тима пројекта, пријем
текстова 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
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текстове и редовно медијски промовише овај пројектат на радију, телевизијама и друштвеним
мрежама.
4.5.2.6 Акције
Институт за трансфузију крви и Библиотека града Београда редовно организују акцију добровољног
давања крви. Сваки давалац крви постаје бесплатно члан мреже Библиотеке града Београда.
Вођење посетилаца кроз Римску дворану (основне школе, средње школе и гимназије, туристи и
други).
СВЕТСКИ ДАН КЊИГЕ – Попустом до учлањења, квизом до награде. Сваки посетилац који се учланиo
са попустом од 50% стeкао право учешћа у квизу и могућност добијања награда.
Новогодишњи попуст за учлањење у мрежу БГБ од 50% на индивидуалну чланарину.
Пролећни попуст за учлањење у мрежу БГБ од 50% на индивидуалну чланарину.
Ноћ књиге. Попуст од 50% на индивидуалну чланарину.
4.5.2.7 Доделе награда и прославе
Прослава Дана Библиотеке града Београда и додела награда „Марија Илић Агапова”, „Глигорије
Возаровић”, „Читалац године” у категорији деце и одраслих, „Најчитанија књига страног аутора” и
„Повеља за изузетан допринос”.
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”, „Повеља за изузетан допринос”,
оглашавање у медијима.
4.5.2.8 Концерти и позоришне представе
БГБ и Институт Конфуције у Београду организовали су новогодишњи концерт кинеске класичне
музике.
Монодрама „Са мојим оцем” у изведби јапанског уметника Тацушија Амана, превод обезбеђен.
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 15.600 свиђања.
Позивање издавачких кућа да доставе адекватна издања за излоге.
Одржавање састанака и координисање рада учесника у изради будућег сајта. Прикупљање и
организовање материјала (текстова и фотографија) за нови сајт БГБ, као и писање, лектура и
коректура текстова.
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Израда плаката за текуће програме и акције.
Свакодневни послови у вези са односима 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.
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. Писање препорука за портал „Шта да
читам” (Исидора Ињац и Јана Никачевић).
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.
Реализација Дана Библиотеке: ажурирање 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 водитељa. Рад на статистици за 10 најчитанијих
књига страног аутора за 2018. годину и за награду „Читалац године”. Позивање издавачких кућа
чија се издања налазе на листи 10 најчитанијих књига страних аутора у 2018. години, да доставе
примерке поменутих наслова за излагање на Дану БГБ.
Припрема за штампу постера из последњег тиража акције „Негујмо српски језик” за билборде у
Београду и Новом Саду.
Логистичка припрема за пројекат „Караван културе”, наставак пројекта „Негујмо српски језик” у
сарадњи са организацијом „Изражајност”.
Сарадња са Радиом 202 око организовања изложбе у излозима поводом 50 година од оснивања
Радија 202.
Припремни договори за пројекат посвећен Милораду Павићу.
Састанци и договори са Јасмином Михајловић у Легату Милорада Павића око реализације
изложбе „Павић од Ш до А”. Договори са дизајнерком Снежаном Рајковић око дизајна и
визуелног идентитета поменуте изложбе. Рад на изложби „Павић од Ш до А” и састанци са
дизајнерком Снежаном Рајковић, Јасмином Михајловић и Иваном Павићем.
Организација више комерцијалних програма фирме Roche у Римској дворани.
Састанак са представницом фирме План плус око оглашавања и представљања Библиотеке града
Београда на Плану плус. Прикупљање текстова и фотографија и достављање истих фирми План
плус. Израда рекламног банера за План плус.
Састанци и договори са представницима асоцијације СОКА око гостовања позоришне представе
монодраме „Са мојим оцем” коју изводи познати јапански уметник Тацуши Амано.
Прикупљање пројектне документације за конкурс Министарства културе и информисања за
програм у Културном центру Србије у Паризу. Пројекат под називом „Фантастични светови
Милорада Павића” предложиле су Сара Марковић и Исидора Ињац. Министарство културе и
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информисања РС подржало предлог програма за Културни центар Србије у Паризу „Фантастични
светови Милорада Павића”. Низ активности у вези са организацијом овог пројекта (контакт са
Министарством и слање неопходне документације).
Припреме за гостовање БГБ у Културном центру Србије у Паризу: 4.5.2019. реализован је програм
БГБ „Бити рокенрол у Србији”.
Договори и припремне активности поводом обележавања Светског дана књиге: дизајн
промотивног материјала, договор око изложбе „Стара дечија књига” са Српским библиофилским
друштвом, припрема квиза, обезбеђивање водитеља и глумаца који би водили програм.
Договори и реализација комерцијалног програма (200 евра) за Дунавску винску руту –
међународни скуп у организацији Council of Europe.
Вођење кроз Библиотеку ученика основних школа.
Израда и дистрибуција плаката за пролећни попуст 2019.
Сарадња са Министарством културе и информисања у вези са обележавањем 4 године акције
„Негујмо српски језик”: комплетна припрема сценографије, дочек ученика ОШ „Милан
Благојевић” из Лучана, припремање поклона за њих и организација креативне радионице у
Дечијем одељењу. Посебно оглашавање у медијима, припрема и дистрибуција прес материјала.
Стручно вођење и предавање студентима Филозофског факултета, одељење Андрагогија.
Дизајн лога за пројектат "ITself" у оквиру пројекта Еразмус +.
Састанци у вези са израдом публикације „Бити библиотекар”: договори са професионалним
фотографом Жељком Јовановићем и контактирање начелника општинских библиотека у вези са
распоредом и динамиком фотографисања библиотекара у мрежи БГБ.
Договори са Трећим тргом око одржавања фестивала „Тргни се! Поезија” у БГБ.
Медијско промовисање програма у оквиру Дана Београда 2019.
Припрема конкурсне документације за номинацију Јасминке Петровић и Љубивоја Ршумовића за
награду Astrid Lindgren Memorial Award 2020.
Договори и реализација комерцијалног програма (400 евра) са компанијом Милош
Communication.
Припрема и реализација скупштине Удружења издавача и књижара Србије у сарадњи са
господином Миланом Трпковићем, генералним секретаром.
Договор са Градским заводом за заштиту здравља о могућностима заједничке сарадње.
Дистрибуција промотивног материјала Завода по мрежи Библиотеке града Београда,
обележавање Светског дана дијабетеса и Светског дана сећања на жртве саобраћајних незгода.
Вођење кроз Библиотеку студената и професора Универзитета Емпорија из САД.
Припремне активности у вези са реализацијом манифестације Дани Милована Видаковића
(Тресије, Неменикуће) 2019. Реализација и координација манифестације.
Исидора Ињац је гостовала на Студију Б поводом представљања пројекта Белдокс.
Исидора Ињац је гостовала на телевизији Коперникус.
Сара Марковић је гостовала на Студију Б поводом представљања

програма током летњег
95

периода.
Лектура и припрема за штампу зборника о Милораду Павићу „Писци Павићу” (едиција „Врхови”).
Објављивање зборника о Милораду Павићу „Писци Павићу” (Едиција „Врхови”).
Припрема и штампа постера за Сајамски попуст и за посебну чланарину за студенте.
Договор око изнајмљивања простора фирми Новартис фарма.
Реализација комерцијалног програма: изнајмљивање простора фирми Новартис фарма.
Стручно вођење кроз Библиотеку града Београда два одељења ОШ „Војвода Путник” из
Београда.
Припрема и штампање промотивног материјала за Међународни Сајам књига: торбе, флајер са
адресаром БГБ и букмаркери.
Израда годишњег плана за Одељење за културне програме 2020. године.
Креирање новогодишње честитке и слање свим сарадницима.
Оглашавање у медијима и друштвеним мрежама конкурса за награде „Марија Илић Агапова” и
„Глигорије Возаровић 2019.”, контактирање глумаца, музичара и контактирање књиговезца и
калиграфа за набавку мапа за повеље, декорација и сл. Прикупљање података из мреже БГБ за
награду „Читалац године 2019” у категорији деце, контактирање добитника награде и
координација поводом предстојеће доделе награда. Ажурирање адресара званица које ће
присуствовати прослави Дана Библиотеке града Београда. Исписивање позивница и израда
налепница са адресама за коверте.
Креирање листе 10 најчитанијих књига на основу статистике из целе мреже БГБ и позивање
издавачких кућа чија се издања налазе на листи 10 најчитанијих књига страних аутора у 2019.
години да доставе примерке поменутих наслова за излагање на Дану БГБ.
Исписивање позивница и израда налепница са адресама за коверте.

4.5.3 Кадар
У Одељењу раде 4 стручна радника: начелник и 3 уредника програмских активности.
Детаљан приказ стручног усавршавања запослених дат је у Одељку 3.10 Извештаја.

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
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4.6.1

ДЕЧЈИ ФОНД

4.6.1.1 Најзначајнији резултати у 2019. години
▪

У Библиотеку је уписано 3.079 чланова, чиме је план премашен;

▪

158 културних програма за децу и младе са 4.200 посетилаца;

▪

Обележавање Светског дана дечје књиге литерарно-ликовним конкурсом „Са књигом у руци
у јунака се преобуци”;

▪

Учешће на 62. Саветовању Змајевих дечјих игара 2019;

▪

Учешће по позиву на тренингу графичке фацилитације и развијања метода визуелне
комуникације у оквиру пројекта ЕРАЗМУС+ Make it Visual, Виљнус, Литванија.

4.6.1.2 Основни показатељи успешности рада – чланови, коришћење услуга, програми
4.6.1.2.1 Чланови
У току 2019. године, у Библиотеку је уписано укупно 3.079 чланова, што чини 102,63% остварења
плана (план премашен за 2,63%).
Планирано

Остварено

% остварења
плана
102,63%

Број уписаних чланова
3.000
3.079
Табела 1: Број уписаних чланова у 2019. год.

Највише чланова у Библиотеку је уписано у фебруару и мају, а најмање у новембру и децембру.

Број уписаних
чланова

јан

феб

март

апр

мај

јун

јул

авг

сеп

окт

нов

дец

338

387

346

263

424

269

199

207

192

357

65

32

Табела 2: Број уписаних чланова у 2019. год., по месецима

Посматрано према полу, у Библиотеку су уписане 1.602 особе женског и 1.477 особе мушког пола,
што показује да је већи број чланова женског пола.
Посматрано према занимању/узрасту, највише је уписано деце предшколског узраста - 1.431, за
њима следе ученици основних школа - 1.277. Најмање је уписаних незапослених - 1.
Занимање/узраст
Деца предшколског узраста
Ученици основне школе
Ученици средње школе
Студенти
Запослени
Незапослени (према евиденцији НСЗ)
Пензионери
Остали

Пензионери са плаћеном чланарином
65+

Број чланова
1.431
1.277
22
13
157
1
0
2
2
176
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Укупно
3.079
Табела 3: Број уписаних чланова у 2019. год., према занимању/узрасту

Од укупног броја чланова, њих 1.698 (81,33?%) у Библиотеку су се уписали први пут, док је 1.381
(22,29%) чланова обновило чланство.
4.6.1.2.2 Корисници и коришћење услуга
Услуге Библиотеке у 2019. години користио је укупно 8.681 корисник, од чега фонд - 5.028, читаоницу
- 890, интернет читаоницу - 257, а референсне услуге - 2.506 корисника. Фонд су највише користили
ученици основних школа - 1.868, деца предшколског узраста - 1.261 и запослени -780, читаоницу
млади (средњошколци, студенти) - 414 и деца предшколског узраста - 306, интернет услуге млади 137, а референсне услуге одрасли - 1.117 и млади - 842.
На коришћење је издато укупно 14.580 јединица библиотечке грађе, што чини око 5 јединица по
уписаном члану. Табела испод показује да је издато 58% мање јединица од планираног, тако да
можемо констатовати да план није премашен. С обзиром да се у Библиотеци налази укупно 29.798.
јединица библиотечке грађе, остварен је обрт фонда од 0,5. Укупно је издато 14.513 јединица
књижне и 67 јединица некњижне грађе.
Планирано

Остварено

35.000

14.580

Број издатих јединица библ. грађе

% остварења
плана
42%

Табела 4: Број издатих јединица библиотечке грађе у 2019. год .

4.6.1.2.3 Програми
У Библиотеци је током 2019. године одржано укупно 166 културно-образовних програма, чиме је
план премашен за 66%.
Програме је посетило укупно 4.200 особа, од чега је 255 особа посетило програме за одрасле, а 3.945
oсоба програме за децу и младе. Одржано је 8 програма за одрасле и 158 програма за децу и младе.
Број
Број
програма
посетилаца
Програми за одрасле
8
255
Програми за децу и младе
158
3.945
Укупан број програма/посетилаца
166
4.200
Табела 5: Број одржаних програма у 2019. год.
Културно-образовни програми

Посебно бисмо истакли следеће програме, односно програмске активности:
▪

74 разноразних радионица и 1.145 посетилаца;

▪

19 књижевних сусрета и 290 посетилаца;

▪

15 промоција и 590 посетилаца;

▪

18 организованих посета и 526 посетилаца;
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▪

Биљана Петровић је учествовала на 62. Саветовању „Змајевих дечјих игара”, са радом „Смрт у
романима Сјај звезда на плафону Јухане Тидел и Седам минута после поноћи Патрика Неса”,
који је објављен у часопису „Детињство”;

▪

Гостовања изложбе БГБ коауторке Виолете Ђорђевић „Био једном један лаф – Душан
Радовић” су започела од дана представљања београдскоиј културној јавности 2014. године и
до данас изложбу су видели у више од 20 градова широм Србије (од Суботице до Врања, од
Петровца на Млави до Златибора) , да би је у 2019. години у априлу видели посетиоци у
Културном и документационом центру Срба у Мађарској, у Будимпешти, и у Столичној
библиотеци у Софији, у Бугарској. У Србији је била постављена у Народној библиотеци у
Белој Цркви, у Градској библиотеци у Вршцу, у Народној библиотеци у Пироту, у Центру за
културу Пожаревца, у Лесковачком културном центру и на Педагошком факултету у Врању.

Дечји фонд је препознатљив по разноврсним и бројним креативно-едукативним радионицама за
децу и младе, као и по представљању занимљивих и квалитетних књига за децу, како бисмо
подстакли читање код најмлађих. Радионице су изузетно посећене и покривају најразноврснија
интересовања читалаца: приповедања прича (storytelling); радионице за предшколце за дружење и
упознавање у Библиотеци „Упознавање с библиотеком“ и „Отворена врата за вртиће”; радионице
креативног писања; радионице породичног читања „Приповедање прича средом”, програм намењен
заједничком читању са родитељима и децом; радионице за промовисање савремених технологија и
презентације њиховог рада (3Д штампача, 3Д наочара, 3Д оловке и микро-бит мини рачунара);
радионице програмирања микробит рачунара и коришћења Бозон сетова, које су намењене деци
узраста од 9 до 12 година, са циљем да се упознају са основама програмирања, а реализује се у
оквиру пројекта „Дигитални грађанин"”Фонда Б92.
За средњошколце организоване су радионице о пародији (представљање пародије у различитим
уметностима и писање пародија дела из лектире) као и радионице о жаргону (где су се ученици
упознали с употребом и начинима настанка жаргона).
За старији основношколски и средњошколски узраст важни су и сусрети читалачког клуба Б.О.О.К.,
као и радионице „Београд − Михаилов град” о рађању нове културе модерне српске државе, о
обичајима и животу београдског становништва пре 150 година.
„Са децом за децуˮ: разни програми деце-стваралаца, која то своје стваралаштво представљају
другој деци.
Културни програми Дечјег фонда били су део већих манифестација, као што је градска манифестација
„Дани европске баштине”, када су одржана четири програма:
▪
▪
▪
▪

„Испеци па рециˮ ‒ едукативно-креативна радионица откривања бисера народног
стваралаштва;
Промоција збирке песама песникиње Драгане Младеновић „Дар Мар”;
„Катарке Београда : прича о Београду и умећима његових становника” Гордане Малетић ‒
представљање збирке прича у коју су уткани мотиви српске културне баштине;
„Од народне приче до филмаˮ ‒ едукативно-креативна радионица израде кратког дигиталног
филма базираног на народној причи.

Програми сарадње са колегама
Библиотекарке у Дечјем фонду сарађују са колегама из других библиотека у Београду, Србији и
региону, као и са наставницима и васпитачима, који су наши најважнији спољни сарадници:
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У јуну 2019. организована је радионица за наставнике и едукаторе у оквиру Пете научно-стручне
конференције „Васпитавати културом: ка друштву у коме су вредности важнеˮ у организацији
BAZAART и партнера. Тема конференције је била сарадња културе и просвете у циљу превазилажења
кризе вредности у друштву. Дечје одељење БГБ „Чика Јова Змајˮ организовало је радионицу „Старе
приче у новом рухуˮ у којој су се учесници упутили у радионице приповедања прича, које се
реализују с циљем пружања подршке почетном читању, развијању позитивног односа према књизи
од најранијег узраста и подстицања породичног читања.
Сателит конференција ИФЛА 2019 ‒ Секције за рад са децом и младима ове године одржана је у
Београду, 21. и 22. августа, као једна у низу конференција које су пратиле 85. ИФЛА конференцију.
Организацију Конференције ИФЛА 2019 ‒ Секције за рад са децом и младима подржала је
Библиотека града Београда. Библиотекари из више европских земаља, региона и Србије имали су
прилику да у Дечјем одељењу Библиотеке града Београда „Чика Јова Змајˮ, 21. августа 2019.
учествују у уводној радионици Playful Learning in the Children’s Library. На радионици су представљене
активности дечјих одељења Библиотеке града Београда, осветљени су најважнији сегменти рада са
децом и младима и приказани примери добре праксе. Учесници су се у динамичној атмосфери, на
интерактиван начин, путем радионичарских задатака, упознали са појединим моделима рада који се
примењују у раду са децом различитих узраста, као и јасније сагледавање библиотечких услуга
потребних за најмлађу, али и најзахтевнију корисничку групу.
У просторијама Дечјег одељења „Чика Јова Змај” 26. и 27. септембра одржана је субрегионална
дводневна радионица за библиотекаре „Спремни за будућност!” у организцији Гете института, коју је
водила директорка Градске библиотеке у Келну др Ханелоре Фогт.
Асоцијација најбољих наставника бивше Југославије ANN_EX_YU организовала је у Београду Трећу
регионалну конференцију под називом „Свет образовања брише границеˮ. Полазници конференције
посетили су Дечје одељење Библиотеке града Београда и упознали се са радом и активностима
Библиотеке кроз радионицу „Библиотека као учионицаˮ.
Промоција књига и сусрети корисника са значајним писцима за децу, важан су сегмент културних
програма:
У сарадњи са најпознатијим издавачким кућама које објављују најбоља дела за децу и младе
представљено је више аутора, као што су: Весна Ћоровић Бутрић и књига „Бонго” у издању ИК
„Креативни центар”; сликовница Милована Мрачевића „Три жеље мачка Мишка”, коју је пратило
извођење приче у форми представе позоришта сенки; ИК „ProPolis Books” представио је сликовницу
„Вук који је испао из књиге”, и књигу за тинејџере „Рођена под срећном звездом” Холи Смејл, као
подстицај за разговор о породици и проблемима који муче тинејџере, затим и нову књигу „Моја
наставница је ванземаљацˮ Дејвида Соломонса; ИК „Пчелица” је промовисала књигу „Кад си мета
пубертета” Николете Новак, а ИК EVROBOOK је представио „Велику књигу истраживачаˮ.
Гости Библиотеке су били: Биљана Вујовић Бајка са збирком песама „Бајкин џепˮ; један од
најмлађих аутора, ученик 8. разреда ОШ „Старина Новак” Реља Царић са својом збирком песама
„Рељин кутак 3” у издању ИК „Чигоја штампа”; Јасминка Петровић је представила своју нову књигу
„Баштованов сан” у издању ИК „Креативни центар”. Књига „Зимзелена змија” Александра Вуча у
издању РТС-а обогаћена је креативном радионицом у којој су ученици испробавали надреалистичке
технике писања и прављења заједничког колажа. У програму су учествовали Гордана Малетић,
приређивач књиге, Предраг Пеђа Тодоровић, илустратор, доценткиња Учитељског факултета у
Београду Јелена Панић Мараш. Као гошће су нам биле и Елизабета Георгиев са збирком поезије
„Ћошак иза ћошка”, али и са сликовницом „Шуш и миш у библиотециˮ коју је урадила са
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колегиницом Милицом Матијевић, док смо на сâмој промоцији путем нових технологија укључили и
децу из Матичне библиотеке Источно Сарајево и децу из Народне библиотеке „Веселин Маслешаˮ из
Лакташа. Ауторка Гордана Малетић представила је свој роман „Лутања баштенских патуљакаˮ у
издању ИК „Креативни центарˮ.
Посебне активности и пројекти
Дечје одељење Библиотеке града у марту 2019. године је учествовало на Тржници идеја, која се
традиционално организује и представља својеврсну размену идеја за програмске активности
установа културе. На Тржници своје програме представљају, музеји, библиотеке, културни центри и
друге установе, а Дечје одељење је представило програме прављења филмова „Од књиге до филма”
за предшколце и млађе основце и „Језички рог изобиља”, интерактивну радионицу о идиомима, за
старије основце и средњошколце.
Прослава Светског дана књиге за децу 2. априла са учесницима конкурса „Са књигом у руци у јунака
се преобуци”. Учествовала су деца предшколског и основношколског узраста из Србије и дијаспоре.
Награђена деца су добила бесплатно чланство у Библиотеку и књиге, а њихове фотографије
објављене су на страни „Политика за децуˮ листа „Политика” и на Фејсбук страни Dečja biblioteka
Zmaj. Свечаност су музичким наступом увеличале сестре Симонути.
У оквиру циклуса едукативних радионица „Београд - Михаилов град” које организује Музеј града
Београда, Конак књегиње Љубице и Удружење „Едуарт”, у Дечјем одељењу 15. априла одржано је
„Посело код Српске круне” са циљем упознавања ученика са друштвеним и културним животом
престонице Србије у 19. веку.
Радионица „Језички рог изобиља” (учење идиома кроз игру и језички квиз) поводом четвртог
рођендана акције „Негујмо српски језик”. Гости Библиотеке били су ученици ОШ „Милан Благојевић”
из Лучана, носиоци акције „Сачувајмо ћирилицу”.
MAKE IT VISUAL Erasmus+ тренинг о графичкој фацилитацији. У периоду од 16. до 22. новембра 2019.
године, Јасна Бркић, библиотекар у Дечјем одељењу Библиотеке града Београда, учествовала је у
пројекту ЕРАЗМУС + Make it Visual који је био реализован у Виљнусу, у Литванији. Пројекат графичке
фацилитације намењен је омладинским радницима и у оквиру њега спроведена је детаљна обука на
пољу графичке фацилитације и развијања различитих метода визуелне комуникације. Циљ тренинга
је да се кроз неформално учење стичу нове вештине и компетенције уз помоћ којих се остварује
јаснија комуникација, лакше преноси знање групи, брже памте и разумеју одређени садржаји,
структуирају информације итд. Стечена знања великог су потенцијала и погодна за развијање нових
метода у раду са децом и младима, те ће тако понуда програмских активности у Библиотеци бити још
разноврснија.
4.6.1.3 Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ
Основни показатељи
Број уписаних чланова

2017.
5.256

2018.
299

2019.
3.079

Број корисника

23.870

134

8.681

Број издатих јединица библ. грађе

67.623

384

14.580

1,6

1,3

0,5

Обрт фонда

Број одржаних програма
108
5
166
Број посетилаца програма
2.120
220
4.200
Табела 6: Основни показатељи успешности рада, хронолошки преглед
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Дечје одељење је успело да одржи број уписаних чланова по Програму рада за 2019. годину, као и да
реализује изузетно велик број квалитетних културних програма, којима су покрили сва интересовања
деце. То показује и број посетилаца програма који је готово удвостручен у поређењу са 2017.
годином. Број издатих књига није досегао планирани број због прекида у раду више од годину и по
дана.
4.6.1.4 Фонд
Активни фонд Библиотеке садржи 29.798 јединица библиотечке грађе, док у депозиту (неактивни
фонд) нема библиотечких јединица.
Фонд Библиотеке је обогаћен са 918 јединица библиотечке грађе, од чега је највише набављено
публикација из стране и домаће књижевности за децу, а затим из популарних наука.
4.6.1.5 Кадар
У Дечјем фонду ради 5 стручних радника: 2 виша библиотекара и 3 библиотекара.
Сандра Николић је положила стручни испит у библиотечко-информационој делатности и стекла
звање дипломирани библиотекар (28.05.2019.)
Детаљан приказ стручних активности запослених дат је у Одељку 3.10. Извештаја.
4.6.1.6 Простор и опрема
Простор Дечјег огранка „Невен” у Дому синдиката („Комбанк дворана”) и даље је недоступан и не
ради од 3. јула 2017. године.
4.6.1.7 Сарадња
Сарадња Дечјег одељења је разнолика и обухвата бројне установе културе и просвете: Дечји
културни центар, дечја позоришта, Мрежа Б.О.О.К., Музеј града Београда, Конак књегиње Љубице,
Удружење „Едуарт”, Културни центар Чукарица, Гете-институт; вртићи и предшколске установе,
основне и средње школе; школске и јавне библиотеке; музичке школе „Војислав Вучковић”, „Стеван
Мокрањац” и „Јосип Славенски”;професори српских школа из дијаспоре; невладине организације
које се баве децом; Катедра за библиотекарство Учитељског факултета у Сомбору; Институт за јавно
здравље Србије.
Дечје одељење има вишегодишњу сарадњу са Културним центром у Лазаревцу (рад са децом и
омладином са инвалидитетом) као и са Специјалном школом за заштиту вида „Драган Ковачевић”.
4.6.1.7.1 Сарадња са медијима
Сарадња са медијским кућама (и издавачима) је успостављана у циљу промовисања свих наших
активности како бисмо привукли децу да користе све могућности образовања и квалитетне забаве
коју пружа библиотека, превасходно због популаризације читања.
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РТС је снимио прилог o активностима Дечјег одељења БГБ „Чика Јова Змај” и емитовао у Јутарњем
издању Дневника 24. јануара 2019. године; у октобру РТС је у Библиотеци снимио прилог са Весном
Алексић, док је у децембру снимио прилог о промоцији сликовнице „Шуш и миш у библиотеци”
ауторки Милице Матијевић и Елизабете Георгиев, у „Политици за децу” објављен чланак о
промоцији ове сликовнице. РТС је снимио емисију „Вавилон” ауторке и књижевне критичарке
Јасмине Врбавац посвећену књижевности за децу и младе;
Радио Београд је у марту 2019. марта у Библиотеци снимио прилог о читању и читалачким навикама
деце;
За YuTube канал, „Водич за родитеље” снимио је прилоге о промоцији књиге „Лутања баштенских
патуљака” списатељице Гордане Малетић и сликовнице „Три жеље мачка Мишка” Милована
Мрачевића, такође и прилог о подстицању читања код деце;
Дечја телевизија је 22. фебруара 2019. године снимила у Библиотеци емисију са Љубивојем
Ршумовићем;
Поводом обележавања Светског дана књиге за децу, 2. априла, више медијских кућа је извештавало
о литерарно-ликовном конкурсу „Са књигом у руци у јунака се преобуци”: Прва телевизија, Мали
дневник РТС 2, Дневник РТС 1, Политика за децу, Радио Београд 202, ТАНЈУГ.
4.6.1.8 Друштвена одговорност
Део активности усмерен је и ка члановима друштва који су маргинализовани или угрожени. Због
тешке материјалне ситуације у земљи, многима је књига недоступна и зато се Библиотека труди да
постану део наше бриге за развој културе у младом животном добу.
У фебруару 2019., бесплатно су учлањени ученици специјалне Основне школе за заштиту вида
„Драган Ковачевић”;
Организоване су радионице:
▪

„Инклузија кроз уметност - промоција инклузије кроз аудио-визуелне уметности у организацији
Хенди центра „Колосеум“. Радионицу је водила професорка харфе Жељка Милошевић, а
учесници су били ученици другог разреда ОШ „Свети Сава“ и ученици нижих разреда специјалне
основне школе „Драган Ковачевић“;

▪

Радионица приповедања прича за децу са инвалидитетом из ОШ „Драган Ковачевић”;

▪

Радионица знаковног језика у организацији Хенди центра „Колосеум“. Радионицу је водила
Јулијана Лекић, судски тумач за знаковни језик, како би обучила децу за сарадњу са децом са
инвалидитетом.

Промоције књига:
▪

Књига „Моја наставница је ванземаљацˮ Дејвида Соломонса у издању ИК „Propolis books”, за
ученике Немачке школе и специјалне основне школе „Драган Ковачевићˮ;

▪

Збирка поезије Елизабете Георгиев „Ћошак иза ћошка”. Промоцији присуствовали ученици
четири београдске основне школе и специјалне основне школе „Драган Ковачевић”.

Програми о чувању животне средине:

103

▪

▪

У оквиру програма вршњачке едукације „Деца дециˮ, ученик четвртог разреда ОШ „Дринка
Павловићˮ поделио је своје знање о угроженим животињским врстама са малишанима из вртића
„Мрвицаˮ;
Еколошке радионице на тему глобалног загревања, затим на тему „Добро дрво”.

Библиотека је била део националне кампање о правилној исхрани. Поводом националне кампање
„Октобар - месец правилне исхране”, Институт за јавно здравље Србије традиционално расписује
ликовни и литерарни конкурс на тему „Правилна исхрана - улагање у будућност”. У Библиотеци су
тим поводом били изложени најбољи ликовни радови деце из београдских предшколских установа.

4.6.2

ФОНД ПЕРИОДИКЕ

4.6.2.1 Најзначајнији резултати у 2019. години
▪

Издато 44.083 примерака дневних новина;

▪

Прелазак Дигиталне Библиотеке града Београда на ResCarta платформу;

▪

Учешће на међународним конференцијама;

4.6.2.2 Основни показатељи успешности рада – чланови, коришћење услуга, програми
4.6.2.2.1 Чланови
Фонд периодике углавном користе чланови који су већ уписани у другим библиотекама у мрежи БГБ.
Ипак, у току 2019. године и у сâмој Периодици уписана су 104 члана што чини 69,33% остварења
плана.
Планирано

Остварено

% остварења
плана
69,33%

Број уписаних чланова
150
104
Табела 1: Број уписаних чланова у 2019. год.

Највише чланова у Библиотеку је уписано у октобру, а најмање у августу.

Број уписаних
чланова

јан

феб

март

апр

мај

јун

јул

авг

сеп

окт

нов

дец

10

9

10

6

6

12

10

4

7

17

8

5

Табела 2: Број уписаних чланова у 2019. год., по месецима

Посматрано према полу, у Библиотеку је уписано укупно 55 жена и 49 мушкараца, што показује да је
већи број чланова мушког пола.
Посматрано према занимању/узрасту, највише је уписано студената - 61, за њима следе запослени 30. Најмање је уписаних из категорије Остали - 1.
Занимање/узраст
Деца предшколског узраста
Ученици основне школе

Број чланова
0
0

104

Ученици средње школе
Студенти
Запослени
Незапослени (према евиденцији НСЗ)
Пензионери

0
61
30
6

Пензионери са плаћеном чланарином
65+

2
4

6

Остали

1
Укупно
104
Табела 3: Број уписаних чланова у 2019. год., према занимању/узрасту

Од укупног броја чланова, њих 41 (39,42%) у Библиотеку су се уписали први пут, док је 63 (60,57%)
чланова обновило чланство
4.6.2.2.2 Корисници и коришћење услуга
Услуге Библиотеке у 2019. години користило је укупно 14.699 корисника, од чега фонд - 5.734,
читаоницу - 5.730, интернет читаоницу - 20, комерцијалне услуге - 25, а референсне услуге - 3.190
корисника. Фонд су највише користили пензионери обе категорије - 3.533 и запослени - 1.006,
читаоницу млади - 4.797, интернет услуге одрасли - 15, а референсне услуге одрасли - 1.853 и млади 1.237.
На коришћење је издато укупно 44.083 јединица библиотечке грађе. Табела испод показује да је
издато 10% више јединица од планираног, тако да можемо констатовати да је план премашен. С
обзиром да се у Библиотеци налази укупно 23.176 јединица библиотечке грађе, остварен је обрт
фонда од 1,9.

Број издатих јединица библ. грађе

Планирано

Остварено

40.000

44.083

% остварења
плана
110%

Табела 4: Број издатих јединица библиотечке грађе у 2019. год.

4.6.2.2.3 Програми
У Библиотеци је током 2019. године одржано укупно 12 културно-образовних програма, чиме је план
премашен за 600%. Програме је посетило укупно 2.100 особа, од чега је 2.040 програме за одрасле,
а 60 особа програме за децу и младе. Одржано је 11 програма за одрасле и 1 програм за децу и
младе.
Број
Број
програма
посетилаца
Програми за одрасле
11
2.040
Програми за децу и младе
1
60
Укупан број програма/посетилаца
12
2.100
Табела 5: Број одржаних програма у 2019. год.
Културно-образовни програми

Посебно бисмо истакли следеће:
Поводом Дана Библииотеке града Београда, постављена је изложба Стари и ретки часописи из
Фонда периодике – XIX век (савремене изложбене витрине са ЛЕД осветљењем добиле су тако
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потпуну намену након реализације пројекта рестаурације и конзервације периодике БГБ у оквиру
кога су набављене).
Постављена је изложба рестаурисане и конзервиране грађе након повратка из лабораторије Народне
библиотеке Србије под називом Ретроспектива: рестаурисана и конзервирана периодика (XIX век).
4.6.2.3 Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ
Основни показатељи
2017.
2018.
Број уписаних чланова
135
126
Број корисника
10.135
15.389
Број издатих јединица библ. грађе
43.647
45.359
Обрт фонда
1,9
2
Број одржаних програма
9
4
Број посетилаца програма
4.102
3.311
Табела 6: Основни показатељи успешности рада, хронолошки преглед

2019.
104
14.699
44.083
1,9
12
2.100

Хронолошки приказ показује да је број чланова уписаних у 2019. години мањи од уписаних чланова у
2018. и 2017. години. Број корисника је повећан у 2019. у поређењу са 2017. за више од 4.000, док је
опао у поређењу са 2018. годином. Број издатих јединица библиотечке грађе је готово уједначен,
што потврђује и висок обрт фонда.
У оквиру преласка Дигиталне Библиотеке града Београда на ResCarta платформу, завршен је унос
метаподатака за 507 дигиталних објеката који су до сада дигитализовани и налазе се у d'Libra
дигиталној библиотеци, чиме су се стекли услови за даље кораке дигитализације (ОCR, формирање
колекција и др.) и постављање у ResCarta дигиталну библиотеку.
4.6.2.4 Фонд
Активни фонд Библиотеке садржи 23.176 јединица библиотечке грађе, нема неактивног фонда.
Фонд периодике је обогаћен са 6.857 јединица библиотечке грађе, од чега је највише набављено
6.643 примерака новина и 214 примерака часописа домаће периодике из књижевности и историје.
Инвентарисано је 58 томова часописа и 80 томова новина. Креиран је 1 нови запис, а редакција је
извршена на 62 записа. Унос инвентарских података у БИСИС базу обављен је за 2.267 јединица
грађе: 2.142 јединица новина и 125 јединица часописа.
4.6.2.5 Кадар
У Фонду периодике ради 5 стручних радника: 1 библиотекар-саветник, 1 библиотекар, 1 самостални
књижничар, 2 књижничара.
Томислав Петровић је добио звање самосталног књижничара.
Зоран Здравковић је учествовао у раду Комисије за измене и израду Правилника о условима, начину
коришћења и заштити библиоитечко-информационе грађе и извора у Библиотеци града Београда; у
БИСИС радној групи: изглед и садржај будућег онлајн каталога, сегмент серијских публикација.
Детаљан приказ стручних активности запослених, дат је у Одељку 3.10 Извештаја.
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4.6.2.6 Простор и опрема
Радници Градског стамбеног предузећа санирали су у фебруару 2019. године светларничку плочу над
просторијама Фонда периодике, која је услед дотрајалости хидроизолације прокишњавала током
снежних падавина.
У јулу је набављено и испоручено стакло за скенер BookEye4 (које би исправљало новине и
неравнине скенираног материјала), као и екстерни хард-диск за потребе дигитализације и смештаја
скенираног материјала.
4.6.2.7 Сарадња
Поред сарадње са издавачима и редакцијама часописа и новина, као са и сродним баштинским
институцијама, током 2019. године у оквиру пројкета „БГ пракса 2019“ обављена је стручна пракса
волонтера практиканта на пословима оператера на скенеру, уједно и обука за коришћење софтвера
за обраду скенираног материјала ради даљих корака дигитализације. Пројекат „БГ пракса 2019“ и
ангажман волонтера-практиканта трајао је у периоду периоду 16. јул - 17.септембар 2019.
Поводом 20-годишњице агресије НАТО на СР Југославију 1999. и хрватске војне акције „Олуја” 1995.
године, сарађивали смо са Музејом жртава геноцида на припреми изложбе „Деца жртве ратова у 20.
веку”, којом се обележило страдање цивила. Сарадња се састојала у проналажењу, прегледу и
одабиру и уступању грађе из Фонда периодике.
Библиотеку су посетили студенти Департмана за библиотекарство и информатику Емпориа Стејт
Универзитета (САД). Том приликом, Зоран Здравковић је урадио стручно вођење са предавањем
„Серијске публикације - стање и перспективе” .
У оквиру сарадње са Библиотеком ПТТ музеја и архива, обављена је едукација инвентарисања грађе
и коришћења БИСИС 5 библиотечког софтвера.
Библиотекари Фонда периодике, Војислав Зубановић и Зоран Здравковић, прикључили су се тиму за
преглед, одабир грађе и инвентарисање књижне заоставштине Милорада Павића, при чему је
прегледано, пописано, физички обрађено и инвентарисано 272 наслова књига и серијских
публикација.
4.6.2.8 Друштвена одговорност
Еколошке акције кроз издвајање и одлагање на рециклажу сувишног и ефемерног папирног
материјала.

4.6.3 ФОНД СТАРЕ И РЕТКЕ КЊИГЕ – ЗАВИЧАЈНО ОДЕЉЕЊЕ
4.6.3.1 Најзначајнији резултати у 2019. години
▪

Прелазак Дигиталне Библиотеке града Београда на ResCarta платформу;

▪

Учешће на међународним конференцијама у Пули, Ловрану, Паризу.
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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 сâмом Одељењу.
4.6.3.2.2 Корисници и коришћење услуга
Услуге Библиотеке у 2019. години користило је укупно 1.385 корисника, од чега фонд - 689,
читаоницу - 3, референсне услуге - 693. Фонд су највише користили запослени - 241, пензионери 65+
- 111 и остали -100, читаоницу одрасли - 3, а референсне услуге одрасли - 598.
На коришћење је издато укупно 2.406 јединица библиотечке грађе.Табела испод показује да је
издато 31% мање јединица од планираног, тако да можемо констатовати да план није премашен. С
обзиром да се у Библиотеци налази укупно 42.391 јединица библиотечке грађе, остварен је обрт
фонда од 0,06.
Планирано

% остварења
плана
Број издатих јединица библ. грађе
3.500
2.406
69%
Табела 1: Број издатих јединица библиотечке грађе у 2019. год
4.6.3.2.3

Остварено

Програми

У Библиотеци је током 2019. године одржано укупно 14 културно-образовних програма, чиме је план
премашен за 100%. Програме за одрасле укупно је посетила 5.801 особа.
Број
Број
програма
посетилаца
Програми за одрасле
14
5.801
Програми за децу и младе
0
0
Укупан број програма/посетилаца
14
5.801
Табела 2: Број одржаних програма у 2019. год.
Културно-образовни програми

Изложбама су обележена значајна имена и јубилеји српске и светске културе: Лукијан Мушици,
Алфонс де Ламартин, 125 година од првог оперског извођења на београдској сцени, 9 деценија од
формирања „Научне библиотеке о Београду”.
Заједнички пројекат Библиотеке града Београда, Музеја примењене уметности и Музеја града
Београда била је изложба „Стари конак - заборављени београдски двор”, одржана у Музеју
савремене уметности у периоду од 29. августа до 25. септембра 2019. На изложби је била
представљена уникатна фотографија „Колевка у ентеријеру двора” из 1900. године, својина БГБ.
Особеност културних програма Завичајног одељења је да су они најчешће део већих културних
програма престонице, као што су Дани Београда у априлу и Дани европске баштине у септембру.
Сваког 4. августа представљамо „Београдско четворојеванђеље”, најстарију књигу штампану у
Београду 1552. године.
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Посебно бисмо истакли следеће програме, односно програмске активности:
Изложба ауторке Љубице Ћоровић „Језгро” била је део градске културне маниферстације Дани
Београда у априлу 2019. То је изложба докумената, фотографија и монографија поводом девет
деценија од формирања „Научне библиотеке о Београду” - језгра из којег су поникле Библиотека,
Музеј и Историјски архив Општине града Београда. Изложба је посебну пажњу посветила
околностима под којим је прикупљање грађе о Београду започето 1929. године, старањем и под
окриљем Београдске општине. Посетиоци су имали прилику да виде сачувану документацију из тог
времена, исечке из периодике, монографије посвећене зачецима престижних установа културе.
У оквиру манифестације Дани европске баштине приредили смо изложбу публикација посвећених
београдској опери „125 година од првог оперског извођења на београдској сцени”. Од када је у
Београду, 12. новембра 1869. године, свечано отворена нова зграда Народног позоришта, остало је
записано да је првo оперскo извођење на београдској позорници изведено 29. новембра 1894.
године. То је била опера У бунару, чешког композитора Вилема Блодека (Vilem Blodek), под
диригентском палицом Јосифа Свободе (Josif Svoboda). Девет година касније, 1903. године, изведена
је и прва српска опера На уранку (текст Бранислав Нушић, композиција Станислав Бинички).
У сарадњи са ЈП Београдска тврђава и Музејом града Београда, Владимир Томић (МГБ) и Љубица
Ћоровић (БГБ) припремили су изложбу „Светионик истока. Београд у делима европских уметника XIX
века”. Изложба је постављена на калемегданском Савском шеталишту последњих дана новембра.
Беч, Лондон, Берлин, Париз, Лајпциг, само су нека од места у којима су настајала ликовна и
књижевна дела посвећена Београду у XIX веку. Она су својеврсна ризница српске и европске културе,
сведок времена и прворазредни извор, без кога је тешко разумети историју Подунавља и средње
Европе, као и сву сложеност ницања визуелног идентитета Белог Града, од запуштене оријенталне
вароши до модерне европске престонице.
Посебне активности и пројекти
LoCloud
Дигитализовано је 104 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.
Дигитализација
Библиотечка грађа БГБ одређена за дигитализацију обрађује се у Photoshop-у и InDesign-у,
направљена су 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.
Акценат дигитализације БГБ је ове године стављен на скенирање ретке периодике на скенеру
BookEye4. Скениран је наслов „Недељне илустрације”, 1937-1940. год.: 1.385 скенова тј. 2.770.
страница.
Тренутно имамо укупно 9.357 скенова тј. 18.414 страница које треба додатно обрадити, превести у
ПДФ и поставити на Дигиталну БГБ.
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Љубица Ћоровић је као део тима БГБ била на првој радионици у оквиру европског пројекта „Redesigning and co-creating innovative cultural heritage services through libraries - iTSELF”.
Пројекат је почео у децембру 2018. и траје две године. Циљ пројекта је да охрабри друштво и кључне
актере да се више укључе у идентификацију, чување и коришћење културног наслеђа, развијајући
обуке и едукативне материјале за библиотеке и чинећи их доступним на платформи Massive Open
On-line Course (MOOC). На овај начин ће се вршити подстицање развоја иновативних сервиса за
промовисање културног наслеђа и истовремено обезбедити едукативни садржаји (база знања) који
нас уче како да развијемо те сервисе.
4.6.3.3 Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ
Основни показатељи
2017.
2018.
Број уписаних чланова
4
2
Број корисника
4.913
1.345
Број издатих јединица библ. грађе
2.982
2.449
Обрт фонда
0,07
0,06
Број одржаних програма
16
16
Број посетилаца програма
4.862
12.256
Табела 3: Основни показатељи успешности рада, хронолошки преглед

2019.
2
1.385
2.406
0,06
14
5.801

4.6.3.4 Фонд
Активни фонд Библиотеке садржи 42.391 јединицу библиотечке грађе, док у депозиту (неактивни
фонд) нема грађе.
Фонд Библиотеке је обогаћен са 164 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.
У априлу 2019. године имплементиран је БИСИС 5. Током две недеље обуке, колегинице Лидија
Тонтић и Марија Ивановић, постепено су савладавале основне елементе ауторског каталога,
иницијални запис и инвентарисање, кроз непосредне примере.
У августу 2019. извршена је обука запослених за пренос мета-података у нову базу Дигиталне БГБ на
ResСarta платформи.
Детаљан приказ стручних активности запослених, дат је у Одељку 3.10 Извештаја.
4.6.3.6 Сарадња
Фонд старе и ретке књиге - Завичајно одељење има традиционалну, активну, сарадњу са сродним
институцијама културе Београда и Србије: Народна библиотека Србије, Народни музеј Србије,
Народно позориште, Архив Србије, САНУ, Војни музеј, Београдска тврђава, Туристичка организација
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Београда, Музеј позоришне уметности, Музеј науке и технике, Педагошки музеј, Природњачки музеј,
Музеј града Београда, УБ „Светозар Марковић”, Историјски музеј Србије, Народни музеј у Чачку,
Покрајинска и штудијска књижница у Мурској Соботи, Народни музеј у Зрењанину, Галерија Матице
српске, Библиотека „Глигорије Возаровић” из Сремске Митровице, Градска библиотека Новог Сада,
Министарство трговине, туризма и телекомуникација, предузеће Градска чистоћа, Институт за
савремену историју као и са другим колегама из српских и београдских музеја и установа културе,
посебно са Секретаријатом за културу Скупштине Града Београда (Комисија за пријем поклона и
Комисија за именовање улица и тргова).
Сарадња је остварена и са РТС-ом: за емисију „Београдска хроника” снимљен је прилог о Летњиковцу
за слабуњаву децу у Кошутњаку; учествовали смо у четвороделном серијалу о Кнезу Михаилу
Обреновићу у емисији „Образовно огледало”.
Посебно издвајамо сарадњу са колегама из установа културе и образовања који чувају стару и ретку
библиотечку грађу. Ове године сарађивали смо на уносу грађе у Централни електронски регистар са
колегама са Одсека за историју Филозофског факултета у Београду, Завичајног одељења Библиотеке
у Лазаревцу, библиотеке Института за ботанику и Ботаничке баште „Јевремовац“ Биолошког
факултета, Библиотеке САНУ, Црквом Светог Великомученика Георгија у Бежанији на Новом
Београду и другим.
Легат Милорада Павића
На захтев Секретаријата за културу Града Београда да се ажурира попис библиотечке грађе Легата,
услед значајног прилива књижног фонда, приступило се најпре ревизији, а потом и наставку рада
пописне комисије БГБ. Колегинице Лидија Тонтић и Марија Ивановић, уз помоћ Зорана Здравковића,
Војислава Зубановића и Анђеле Иванић, прегледале су 1.926 наслова забележених у последњем
попису књижног фонда овог легата 2012. године.
Преглед библиотечке грађе завршен је 8. новембра 2019. године. Прегледано је, пописано, физички
обрађено и инвентарисано укупно 3.255 наслова књига и серијских публикација и израђен је списак
јединица са инвентарским подацима, чиме су завршене предрадње за формирање легата.
За потребе Одељења за културне програме које је припремило изложбе о Милораду Павићу,
скенирано је 236 скенова, 68 насловних страна (корица) књига и 168 фотографија Милорада Павића.

4.7

АМЕРИЧКИ КУТАК

4.7.1 Организациона структура
Амерички кутак је једно од дислоцираних одељења Централне библиотеке Библиотеке града
Београда.

4.7.2 Најзначајнији резултати у 2019. години
▪

У Библиотеку је уписано 17.013 чланова, чиме је план премашен за 0,07%;

▪

Реализовано је укупно 465 програма (2 програма ван простора Библиотеке);
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▪

Успешно је реализована нова програмска шема која се током 2019. примењује у свим
Америчким куцима у Србији, а односи се на стручне модераторе одабране од стране
Амбасаде САД и нови концепт програма: American Road Show, Entrepreurship 101, Share
America Conversation Club, Women Lead и Ted Talks;

▪

Програми и делатност Кутка су представљени на 17. Конференцији Удружења професора
енглеског језика ЕЛТА на Учитељском факултету у Београду;

▪

У сарадњи са Амбасадом САД, Амерички кутак угостио је пензионисаног НАСА инжењера
Дејвида Вујића, последњег преживелог члана „Српске Аполо седморке”, групе Американаца
српског порекла који су радили на америчком свемирском програму шездесетих и
седамдесетих година прошлог века.

4.7.3 Основни показатељи успешности рада – чланови, коришћење услуга, програми
4.7.3.1 Чланови
У току 2019. године, у Библиотеку је уписано укупно 872 члана. Како је чланство у Америчком кутку
специфичног карактера (бесплатно и трајно), корпус уписаних чланова у овом тренутку броји укупно
17.013 корисника наших услуга.
Планирано

Остварено

% остварења
плана

100,07%

Број уписаних чланова
17.000
17.013
Табела 1: Број уписаних чланова у 2019. год.

Највише чланова у Библиотеку је уписано у марту, а најмање у јуну и августу.

Број уписаних
чланова

јан

феб

март

апр

мај

јун

јул

авг

сеп

окт

нов

дец

113

110

123

42

60

22

70

34

55

98

86

59

Табела 2: Број уписаних чланова у 2019. год., по месецима

Посматрано према полу, у Библиотеку је уписано укупно 11.224 женe и 5.789 мушкараца, што
показује да је већи број чланова женског пола.
Посматрано према занимању/узрасту, највише је уписано запослених - 293, за њима следе студенти 222. Најмање је уписаних чланова из категорије остали - 6.
Занимање/узраст
Деца предшколског узраста
Ученици основне школе
Ученици средње школе
Студенти
Запослени
Незапослени (према евиденцији НСЗ)

Број чланова
245
1.692
2.695
5.183
5.071
120
Пензионери са плаћеном чланарином
1.167
Пензионери
1.359
65+
192
Остали
648
Укупно
17.013
Табела 3: Број уписаних чланова у 2019. год., према занимању/узрасту
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Од укупног броја чланова, њих 10.241 (60,20%) у Библиотеку су се уписали први пут, док је 6.772
(39,80%) чланова обновило чланство.
4.7.3.2 Корисници и коришћење услуга
Услуге Библиотеке у 2019. години користило је укупно 13.184 корисника, од чега фонд 7.141,
читаоницу 2.558, интернет читаоницу 1.946, а референсне услуге 1.539 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 одрасли, ученици средњих школа и студенти.
На коришћење је издато укупно 10.688 јединица библиотечке грађе, што чини 0,63 јединица по
уписаном члану. Табела испод показује да је издато 18,75% више јединица од планираног, тако да
можемо констатовати да је план премашен. С обзиром да се у Библиотеци налази укупно 5.792
јединицe библиотечке грађе, остварен је обрт фонда од 1.8. Укупно је издато 10.639 јединица
књижне и 49 јединицa некњижне грађе.
Планирано

Остварено

% остварења плана

9.000

10.688

118,75

Број издатих јединица библ. грађе

Табела 4: Број издатих јединица библиотечке грађе у 2019. год.

4.7.3.3 Програми
У Библиотеци је током 2019. године одржано укупно 465 културно-образовних програма, чиме је
план премашен за 55%. Програме је посетило укупно 9.010 особа, од чега је 5.549 особа посетило
програме за одрасле, а 3.461 програме за децу и младе. Одржано је 305 програма за одрасле и 160
програма за децу и младе.
Број
Број
програма
посетилаца
Програми за одрасле
305
5.549
Програми за децу и младе
160
3.461
Укупан број програма/посетилаца
465
9.010
Табела 5: Број одржаних програма у 2019. год.
Културно-образовни програми

Према врсти програма најбројнији су часови у оквиру курсева енглеског језика и радионице, док су
најпосећенија била предавања и радионице одржане у Библиотеци.
Посебно бисмо истакли следеће програме, односно програмске активности:
▪

American Road Show програм приказивања филмова и дискусије на енглеском језику;

▪

Entrepreneurship 101 који представља основе предузетништва и пословног енглеског;

▪

Share America Conversation Hour који се кроз разговор, развијање вокабулара и језичких
вештина, бави актуелним темама у Америци и анализом чланака;

▪

Chat USA програм настоји да сваке недеље угости по једног Американца;
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▪

Women Lead подржава жене предузетнице и развија вештине које су потребне савремених
пословним женама;

▪

TED Talks (and so do you!) који полази од чувених разговора на ТЕД конференцијама и бави се
актуелним питањима данашњице.

Ових шест програма представљају нову програмску шему Америчког кутка, тј. такозване стратешке
програме које финансијски подржава Амбасада Сједињених Америчких Држава у Београду.
Одржавају се једном недељно у поподневним и предвечерњим терминима, за циљ имају пружање
савремених и актуелних садржаја на енглеском језику и првенствено су намењени студентима и
младим професионалцима.
Посебне активности и пројекти
Циклус од шест трибинских предавања о председничком систему САД одржан је у периоду од
јануара до септембра. Предавач је био др Горан Буџак, истраживач Института за политичке студије у
Београду, који се више од две деценије бави научноистраживачким радом у области политичких
наука, изучавајући упоредне политичке системе, институције и организације.
Маја Цигановић, председница Удружења грађана Центар за афирмацију жена у спорту из Новог Сада,
кокреаторка и координаторка кампање „Здраво будућа спортисткињо“ и једна од 16 жена из читавог
света које су 2018. године учествовале у програму Стејт департмента Global sports mentoring program
– Empower women through sports, одржала је радионицу „Жена у спорту” са циљем да одговори на
многа питања у вези са женама и родном равноправношћу у спорту.
Недеља америчке културе и друштва премијерно је обележена у сарадњи са новооснованим
Центром за Америчке студије. Том приликом, студенти Филозофског факултета посетили су Амерички
кутак у оквиру прве радионице и упознали се са радом и програмима Кутка. За њих је у Великој сали
Дома омладине организована и пројекција награђеног филмског остварења „Зелена књига“.
Три чланице Ohio National Guard гостовале су и у Америчком кутку на часу конверзације за младе где
су поделиле своја искуства при раду у војсци и полицијским снагама, борби за родну равноправност
и навеле своје најтеже и најдирљивије моменте у каријери. Овај програм реализован је уз подршку
Амбасаде САД.
Чланови и чланице читалачког клуба Мрежа Б.О.О.К уз модератора Александра Губаша, представили
су роман „Дрчна“, америчке ауторке Џенифер Мату у издању Urban Reads. Роман је овенчан златним
Књигоскопом за најбољи роман за младе 2018. године.
Студентска секција Друштва за неуронауке Србије по први пут је била гост Кутка у оквиру глобалне
манифестације - Недеља свести о мозгу, које се одржавала у периоду од 11 – 17. марта на неколико
локација у граду. Студенти биологије, медицине, фармације и психологије припремили су
разноврстан програм на тему развоја нервног система под слоганом „Живот једног мозга“. Две
радионице намењене средњошколцима одржане су у Америчком кутку под називом „Депресија не
годи, буди на слободи”, а бавиле су се једним од великих проблема данашњице – депресијом код
средњошколаца. Радионици су организовано присуствовали ученици Гимназије „Патријарх Павле” и
других гимназија и средњих школа.
Поводом Светског дана књиге и ауторских права организована је промоција књиге „Универзум у
теби”, ауторке Марине Грубић из Новог Сада. Ова интерактивна књига посвећена је личном развоју и
успешнијем креирању свакодневног живота.
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Током 2019. године одржано је неколико радионица намењених младим мамама и трудницама у
циљу подршке дојењу, здравом одгоју и развоју деце од најранијег доба. Модераторка Ивана
Робертсон сертификовани је едукатор удружења Ла Леће Лига Србија.
Амерички кутак учествовао је на једнодневној 17. ЕЛТА конференцији коју организује Удружење
наставника енглеског језика, одржаној на Учитељском факултету. Амерички кутак је професорима
енглеског језика представио своје програме, активности и разне могућности сарадње.
У организацији Амбасаде САД, девети пут заредом у Кутку је организовано такмичење у познавању
географије Сједињених Америчких Држава. Највећи зналци географије у својим основним школама
учествовали су у програму „U.S. Geography and Me“. Ове године, своје ученике седмог разреда
послале су основне школе из Раче, Раброва, Апатина, Kучева, Јабуке, Мајданпека, Бора, Лајковца и
Идвора. Ученици су и дан пре квиза са својим наставницима и колегама из Амбасаде посетили Кутак
где су им представљени рад и програми.
Фулбрајтов студент, композитор и истраживач Теодор Тајхман, одржао је практичну радионицу
„Тактичко слушање“ која је за циљ имала перципитање звукова и ритма града као комплексног и
фасцинантног етинтета, као и усавршавање вештина креативног, дубоког слушања и импровизације
изградњом сопствених хибридних инструмената.
Под покровитељством Амбасаде САД, у склопу манифестације „Дани америчке културе” и након
концерата у Нишу, Новом Саду и Београду, легендарни Госпел ансамбл „Ingramettes“ из Вирџиније и
Шерман Холмс гостовали су у Америчком кутку. Бројној публици, чланови овог легендарног састава
одржали су интересантну трибину на тему чувене „Зелене књиге“, али и госпел музике којом се баве.
ФЛЕКС алумнисткиње одржале су радионицу „Жена жени није вучица!“ са циљем развијања
феминистичке свести и критичког мишљења код младих жена и студенткиња кроз анализу и
сагледавање актуелних друштвених и политичких проблема из другачијих углова. На радионици су
обрађене теме које се односе на друштвену конструкцију рода, утицај глобализације и
неолибералног капитализма на жене, феминистичку перспективу заштите женског здравља,
оснаживање и повезивање младих жена и женско самоорганизовање, промоцију ненасиља,
антифашистичких вредности и слободе.
У сарадњи са Амбасадом САД, Амерички кутак угостио је пензионисаног НАСА инжењера Дејвида
Вујића, последњег преживелог члана „Српске Аполо седморке”, групе Американаца српског порекла
који су радили на америчком свемирском програму шездесетих и седамдесетих година прошлог
века. Један је од оних који су имали част да учествују у изградњи свемирских бродова Аполо и који су
својим професионалним способностима и знањем допринели отварању бесконачности простора
нашој цивилизацији. Бројни посетиоци имали су прилику да сазнају о Вујићевом животном искуству,
америчкој свемирској индустрији, доприносима америчко-српских инжењера и научника.
Five Stars Brass, амерички војни бенд, уз подршку Амбасаде САД, био је гост у Кутку на јутарњој
музичкој сесији где је имао прилике да свира џез и познате националне мелодије за београдску
публику, као и да одговори на сва питања о свом раду, члановима, путовањима и гостовањима.
„Слике из Америке: од Видовдана до Дана независности, преко Менхетна и Албукеркија“ назив је
презентације приватног фото-албума проф. др Радине Вучетић са Филозофског факултета, али и
програма удружења „Фулбрајт и пријатељи”. Ово је било прво предавање у серијалу „Уздуж и
попреко: приче наших стипендиста”, које има за циљ дељење драгоцених искустава са
заинтересованима за боравак и студије у Америци.
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„Истраживање свемира“ је предавање које је одржала Луис Ким, НАСА стратег и графички дизајнер, у
жељи да свој рад приближи свим заинтересованим грађанима. Ово гостовање реализовано је у
сарадњи са Хепкон конференцијом за софтверске инжењере.
RUF BLUES Caravan је презентација чланица истоименог музичког пројекта подржаног од Америчке
амбасаде у Београду које су свим заинтересованима за блуз, свирање гитаре и бубњева, певање, али
и музику генерално, пренеле своја најупечатљивија искуства. Циљ овог програма је био подстицај
младих да се укључе у многобројне интернационалне музичке и уметничке пројекте.
Work&Travel и Diversity Visa 2021 презентације одржане су у сарадњи са Конзуларним одељењем
Амбасаде САД у Београду. Тема ових презентација био је процес аплицирања за оба програма –
„ради и путуј“ размене намењене струдентима и „лутрије за зелену карту“ за одрасле. Такође, сама
конзулка Карен Мимс дала је мноштво корисних савета из прве руке и одговорила на сва питања и
недоумице присутних.
Кроз осам сесија у периоду од септембра до децембра, нови програм Аmazing America представио је
историју и географију Америке на популаран начин, уз прегршт занимљивих чињеница о њеном
развитку, култури, личностима и производима по којима је постала позната. Предавач је био
Растислав Стојсављевић, доктор геонаука и мастер историчар, доцент на Природно-математичком
факултету у Новом Саду.
„Писање садржаја као занимање“ било је практично предавање које открива шта тачно писање
садржаја представља и по чему се разликује од копирајтинга и писања фикције. Затим, представљени
су сви бесплатни дигитални алати који се могу користити при едитовању текста и креирању садржаја.
Модератори из Новог Сада и Београда били су др Стефан Пајовић, постдокторанд енглеске
књижевности и писац садржаја, и Јања Јовановић, мастер инжењер организационих наука,
маркетиншки стручњак и консултант.
Глобал УГРАД програм размене пружа студентима основних студија свих факултета из Србије
прилику да проведу један академски семестар у Сједињеним Америчким Државама. Са свим
детаљима и процесом аплицирања заинтересовани су упознати на презентацији на којој је говорила
Драгана Обрадовић из Амбасаде САД у Београду.
Поводом музичко-едукативног програма „Празничне песме“ имали смо прилику да угостимо Кевина
и Алу Мекој. Кевин Мекој је регионални службеник за енглески језик у Амбасади САД у Београду
(RELO), а Ала Мекој писац на десетине уџбеника енглеског језика у Белорусији. Свирали су укулеле,
инструмент са Хаваја, док су их учесници пратили на мањим инструментима и имали прилику да
сазнају о историјској позадини сваке од познатих празничних мелодија.
Причање прича за најмлађе организовали смо уз подршку маме двоје малишана и ХР стручњака,
Ташине Смит са Јамајке. Као говорник са енглеског говорног подручја, Ташина је желела да подели
свој празнични ентузијазам и смисао за магију речи и деци приушти весео и упечатљив децембар. На
крају радионице, певале су се познате божићне мелодије, а учесницима подељени поклони.

4.7.4 Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ
Основни показатељи
Број уписаних чланова
Број корисника
Број издатих јединица библ. грађе

2017.
15.242
18.467
21.183

2018.
16.141
10.266
8.485

2019.
17.013
13.184
10.688
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Обрт фонда
3.8
1.5
1.8
Број одржаних програма
503
331
465
Број посетилаца програма
16.066
10.562
9.010
Табела 6: Основни показатељи успешности рада, хронолошки преглед

Хронолошки приказ показује да је број чланова уписаних у 2019. години већи од уписаних чланова у
2018. и 2017. години. Број организованих програма је већи него 2018. године, али мањи него 2017.
године. Просечна посећеност програма је мања у односу на претходне две године.
Амерички кутак је у 2019. години прешао на једносменски рад, те скратио своје радно време са
читаоцима. Интерактивна природа програма намењених млађој публици, као и тематска промена
програмске шеме која се у највећем броју случајева одвија на енглеском језику, довеле су до
„профилизације“ посетилаца, као и мањег броја истих.

4.7.5 Фонд
Активни фонд Библиотеке садржи 5.792 јединица библиотечке грађе, док се у депозиту (неактивни
фонд) не налазе библиотечке јединице које припадају Америчком кутку.
Фонд Библиотеке је обогаћен са 64 јединице библиотечке грађе, од чега је највише набављено
публикација из стране књижевности за одрасле и децу, као и неколико наслова из психологије.

4.7.6 Кадар
У Америчком кутку током 2019. године била су запослена 2 библиотекара, Татјана Судимац и Милена
Огњановић.
Татјана Судимац је у мају месецу положила стручни испит за библиотекара у Народној библиотеци
Србије.
Детаљан приказ стручних активности запослених, дат је у Одељку 3.10 Извештаја.

4.7.7 Простор и опрема
Како је од 01.01.2019. наступило смањење броја запослених, Амерички кутак од 04.02.2019. године
ради у једној смени и то од 14 до 20 часова радним данима и суботом од 10 до 14 часова.
Амерички кутак је за кориснике био затворен у периоду од 12. до 25.06.2019. због годишњег одмора
и боловања запослених. Планирани програми у том периоду су отказани.
Средствима Амбасаде САД у Београду, извршена је куповина и монтажа роло завеса у простору
Библиотеке.

4.7.8 Сарадња
Програм „Школа медијске писмености“ реализован је у сарадњи са Удружењем грађана „Центар за
маргину“ и био је намењен ученицима средњих школа и студентима основних студија свих
факултета. Школа медијске писмености је иновативан једносеместралан програм усмерен на сва
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основна упоришта медијске писмености, са циљем да омогући индивидуални развој, свеобухватно
теоријско и академско знање, као и практично знање и конкретне алате за праћење и мониторинг
медијских садржаја. Курикулум је био подељен у четири сегмента: развијање личних стратегија и
алата за постизање медијске писмености, јачање теоријског знања из области масовних медија и
нових информационих технологија, критичка анализа масовне културе и културе забаве, примењено
знање – рад у тимовима, писање и објављивање ауторских чланака, саопштења и истраживачки рад.
Два главна модула су била модул масовних медија и „масовне културе”.
Међународна недеља цивилног друштва, која представља кључно глобално окупљање око 1.000
лидера цивилног друштва, активиста и заинтересованих грађана из различитих сектора и региона
света да се конструктивно укључе у проналажење заједничких решења за глобалне изазове, одржала
се од 8. до 12. априла 2019. године у Београду. Амерички кутак био је домаћин панел дискусије
чланова УН, активиста из Србије, Перуа, Венецуеле и Бразила. Овај пројекат реализован је у сарадњи
са Скупштином града Београда.
У посети Америчком кутку традиционално су били студенти библиотекарства са Емпорија
универзитета из Канзаса, предвођени професором Ендруом Смитом. Том приликом, детаљно су
упознати са историјатом, активностима и начином рада београдског кутка.
У сарадњи са ИРЕКС међународном непрофитном организацијом која обезбеђује координацију и
иновативне програме за побољшање квалитета образовања и јачање независних медија, одржано је
укупно седам радионица о медијској писмености под називом „Сазнај и разазнај“. У трочасовним
интерактивним радионицама које су водили тренери из области медијске писмености, новинари,
професори и млади активисти, групе полазника сазнале су како функционишу медији, на који начин
утичу на животе грађана и формирање њихових ставова. Како препознати дезинформације, лажне
вести и манипулације, како критички и одговорно делити медијски садржај, биле су теме ових
радионица.
„Дани Американе“ је циклус књижевних сусрета, упознавање српске публике са савременим
америчким класицима 20. и 21. века и организован је у сарадњи са издавачком кућом Лагуна. На тај
начин, пружа се увид у америчко друштво, културу и њен утицај на савремени свет. Обрађени су
романи Амерички таблоид Џејмса Елроја, Амерички психо Брета Истона Елиса, и роман Бежи, зеко,
бежи Џона Апдајка, док су гостујући предавачи били Мина Кабин, Зоран Јанковић, Биљана
Дојчиновић.
Семинари за јачање капацитета предузетника у вођењу и проширењу тима организовани су уз
подршку Психорелакс психолошког саветовалишта из Новог Сада, а читав пројекат финансирала је
Амбасада САД. Радионице су водили ХР стручњаци, психолози и стручњаци за писање бизнис
планова који се преко десет година баве одређеном темом или они који поред дугогодишње
приватне праксе ове теме развијају и кроз своју академску каријеру. Током новембра и децембра
одржано је пет радионица на тему асертивне комуникације, регрутовања и селекције запослених,
бизнис плана, лидерства и тимског рада.
Играње у библиотеци! Да библиотеке већ одавно нису само места за учење, читање и тишину, ГетеИнститут, Аустријски културни форум, Аустријски институт и Амерички кутак доказали су у Аустријској
библиотеци на једнодневној интернационалној играоници уз мноштво сјајних друштвених игара на
немачком, енглеском и српском језику.
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Запослени у Кутку радили су на развоју сарадње са основним, средњим школама и факултетима. У
договору са предметним наставницима и универзитетским професорима организоване су
интерактивне радионице и предавања прилагођена потребама младих и актуелним темама.

4.7.9 Друштвена одговорност
Трећа генерација полазника програма бесплатних часова енглеског језика - English Access
Microscholarship Program похађа овај двогодишњи програм. Реч је о пројекту микро стипендија за
пружање основа енглеског језика ученицима од 13 до 15 година који немају могућности да учествују
у другим програмима. Пројекат се спроводи у сарадњи са Удружењем наставника енглеског језика
(ЕЛТА), а под покровитељством Амбасаде САД.
Амерички кутак наставља да организује BELL+ програм бесплатних часова почетног енглеског језика
који подржавају концепт целоживотног учења и за циљ имају да помогну незапосленима да постану
конкурентни на савременом тржишту рада. Четири циклуса почетних курсева енглеског језика води
Марија Голубовић, професорка енглеског језика (два још увек у току). Пројекат се реализује под
покровитељством Амбасаде САД.
Амерички кутак остварио је сарадњу са Гораном Мандићем из Њу Џерзија и подржао акцију
донирања књига школским библиотекама у сеоским и руралним подручјима. Организована је посета
ђака из ОШ „Никола Тесла“ из Нових Бановаца, и том приликом, ђацима су, након забавног програма
и упознавања са Библиотеком, уручене књиге за школску библиотеку. Процес набавке и транспорта
донације обавио се под покровитељством господина Мандића.
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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 2019. години
▪

У Библиотеку је уписано 6.727 чланова, чиме је план уписа испуњен (112%);

▪

Одржан је велики број разноврсних програма за децу и одрасле. Укупно је реализовано 291
програма;

▪

Традиционално је додељена Награда „Ђорђе Јовановић“ за 2019. годину. Овогодишњи
добитник је Душица Потић;

▪

Стручни радници су унапредили своја знања на семинарима и конференцијама;

▪

Настављена успешна сарадња са удружењима и организацијама које окупљају особе са
инвалидитетом (упис и посебно осмишљени програми).

5.1.3 Основни показатељи успешности рада – чланови, коришћење услуга, програми
5.1.3.1 Чланови
У току 2019. године у Библиотеку је уписано укупно 6.727 чланова, што чини 112 % остварења плана.

Број уписаних чланова

Планирано

Остварено

6.000

6.727

% остварења
плана
112%

Табела 1: Број уписаних чланова у 2019. год.

Као што се из доње табеле може видети, највише чланова уписано је у Дечјем одељењу „Драган
Лукић“, а потом у Огранку „Јован Поповић“.
Одељење библиотека „Ђорђе
Јовановић”
Централна библиотека „Ђорђе
Јовановић“
Дечје одељење „Драган Лукић”
Огранак „Јован Поповић”

Остварено
1.458
3.407
1.862
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Укупно

6.727

Табела 2: Број уписаних чланова у 2019 год, по објектима

Највише чланова је уписано у јануару и октобру, а најмање у марту и децембру.

Број уписаних
чланова

јан

феб

март

апр

мај

јун

јул

Авг

сеп

окт

нов

дец

1.371

331

276

466

746

517

629

235

581

1.035

335

205

Табела 3: Број уписаних чланова у 2019 год, по месецима

Посматрано према полу, у Библиотеку је уписано укупно 3.591 жена и 3.136 мушкараца, што показује
да је већи број чланова женског пола.
Посматрано према занимању/узрасту, највише је уписано деце предшколског узраста - 2.763, за
њима следе ученици основне школе - 1.272. Најмање је уписаних незапослених лица - 38.
Занимање
Деца предшколског узраста
Ученици основне школе
Ученици средње школе
Студенти
Запослени
Пензионери

Пензионери са плаћеном чланарином
65+

Незапослени
Остали
Укупно

Број чланова
2.763
1.272
576
129
488
24
805
781
38
656
6.727

Табела 4: Број уписаних чланова у 2019 год, према занимању/узрасту

Од укупног броја чланова, њих 2.418 ( 38.55 %) у Библиотеку су се уписали први пут у 2019. години,
док је 4.309 ( 61.45%) чланова обновило чланство.
Библиотека је реализовала колективне уписе чланова са Математичком гимназијом, ОШ „Краљ
Петар Први“ и са Народним позориштем.
5.1.3.2 Корисници и коришћење услуга
Услуге Библиотеке у 2019. години користило је укупно 37.719 корисника, од чега фонд 26.990,
интернет читаоницу 162, читаоницу 4.150, а референсне услуге 6.417 корисника. Фонд су највише
користили ученици основне школе, запослени и деца предшколског узраста, читаоницу деца
предшколског узраста и млади укључујући највише студенте, интернет читаоницу одрасли и деца
предшколског узраста, а референсне услуге деца у предшколском узрасту, ученици основних школа и
одрасли.
На коришћење је издато укупно 86.100 јединица библиотечке грађе, што чини 13 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 65.457 јединица
библиотечке грађе, остварен је обрт фонда од 1.3. Укупно је издато 85.599 књижне и 501 јединица
некњижне грађе.
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Планирано

Остварено

60.000

86.100

Број издатих јединица библ. грађе

% остварења
плана
143%

Табела 5: Број издатих јединица библиотечке грађе у 2019. год.

5.1.3.3 Програми
У Библиотеци је током 2019. године одржано укупно 279 културно-образовних програма, чиме је
план премашен. Програме је посетило укупно 7.540 особа, од чега је 4.798 особа посетило програме
за одрасле а 2.742 програме за децу и младе. Одржано је 185 програма за одрасле и 94 програма за
децу и младе.
Културно-образовни програми
Програми за одрасле
Програми за децу и младе
Укупан број програма/посетилаца

Број
програма
185
94
279

Број
посетилаца
4.798
2.742
7.540

Табела 6: Број одржаних програма у 2019. 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, затим изложби књига из фонда и ликовних изложби деце.
Посебно бисмо истакли следеће програме, односно програмске активности:
▪

Библиотека „Ђорђе Јовановић“ Стари град организује за пензионере, курс ИТ обука 65+, за
старије суграђане са целе територије Београда. До сада је овај програм реализован за око 300
наших суграђана;

▪

Дечје одељење „Драган Лукић“ је препознатљиво по луткарским представама.
Библиотекарке су урадиле адаптацију и направиле лутке за представу „Несрећна Кафина“ по
тексту Јована Јовановића Змаја. Представа је намењена предшколцима и ученицима првог
разреда основне школе;

▪

У сарадњи са Викимедијом Србије започет је пројекат „Вики Сениор”. Радионице се
одржавају сваког петка у електронској читаоници Библиотеке „Драган Лукић”. Учествују сви
заинтересовани чланови Библиотеке као и колеге које желе да допринесу ширењу садржаја
на Википедији на српском језику.

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 које су
правили штићеници Центра за смештај деце ометене у развоју Стари град;
Анимиран филм ученици 1. разреда су урадили 2 филма „Вук, гавран, лисица” и „Народно
благо језику је драго”;
Зелена бригада у срцу града. Млади извиђачи из околних школа.
Програми за одрасле
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▪

У сарадњи са „Друштвом књижевника града Београда“ одржана је промоција часописа за
ангажовану књижевност „Балканске вертикале”; сарадња са Независним удружењем писаца
Србије,активности поводом њихових нових издања и промоција њихове електронске онлајн
библиотеке;

▪

Обележавање Награде „Ђорђе Јовановић (новембар 2019.);

▪

У оквиру „Дана европске баштине“ одржан је програм под називом „Кад дечја библиотека
постане луткарско позориште” на трагу представе Јована Јовановића Змаја - „Несрећна
Кафина”.

5.1.4 Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ
Основни показатељи
Број уписаних чланова
Број корисника
Број издатих јединица библ.
грађе
Обрт фонда
Број одржаних програма
Број посетилаца програма

2017.
6.023
39.246

2018.
6.216
44.801

85.067

96.165

1,2
222
6.721

1,3
353
9.600

2019.
6.727
37.719
86.100
1,3
279
7.540

Табела 7: Основни показатељи успешности рада, хронолошки преглед

Хронолошки приказ показује да је број чланова уписаних у 2019. години већи од уписаних чланова у
2017. и 2018. години. Премашен је број одржаних културно-образовних програма.
Библиотека је уписала 13,88 % становника општине Стари град (на основу пописа из 2011. године
Општина броји 48.450 становника). Успех је још већи с обзиром на чињеницу да се у непосредној
близини налази Централна Библиотека града Београда која такође уписује кориснике.

5.1.5 Фонд
Активни фонд Библиотеке садржи 65.457 јединица библиотечке грађе.
Урађена је ванредна ревизија.
Фонд Библиотеке је обогаћен са 3.659 јединице библиотечке грађе, од чега је највише набављено
публикација из стране и домаће књижевности, а затим из књижевности за децу.

5.1.6 Кадар
У Библиотеци ради 10 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 Простор и опрема
Замењено је 10 рачунара у Електронској читаоници Дечјег одељења „Драган Лукић“.
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5.1.8 Сарадња
Дугогодишња сарадња са Народним позориштем у Београду, Математичком гимназијом. Такође и
дугогодишња сарадња са основним школама са Старог града „Михаило Петровић Алас“,
„Скадарлија“ и „Краљ Петар Први“; вртићима „Мајски цвет“, „Дунавско обданиште“, „Липа“, „Лола“,
„Дечја кућа“ и „Еци, пеци, пец”.

5.1.9 Друштвена одговорност
Настављена је дугогодишња сарадња са Удружењем особа са сметњама у развоју „Живимо заједно“.
Штићеници овог Удружења долазе у Дечје одељење „Драган Лукић“, у коме библиотекарке, у
сарадњи са васпитачима, осмишљавају и организују читалачке часове и ликовне радионице.
Сарадња са Дневним центром за особе са посебним потребама „Стари град“. За њихове штићенике,
већ традиционално, Библиотека организује „Дружење средом“. У оквиру тог програма, организовано
је више различитих активности: ликовне радионице, читалачки часови, луткарске представе.
Огранак „Јован Поповић“ на Дорћолу је обновио сарадњу са Савезом за церебралну и дечју парализу
Београда, огранак Стари град (упис).

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 2019. години
▪

У Библиотеку је уписан 9.071 члан, чиме је план уписа испуњен 95%;

▪

Јачање кадровских потенцијала кроз стручно усавршавање запослених (семинари и
конференцијe);

▪

Настављена је сарадња са удружењима и организацијама које окупљају особе са
инвалидитетом, организовани квалитетни програми.

5.2.3 Основни показатељи успешности рада – чланови, коришћење услуга, програми
5.2.3.1 Чланови
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У току 2019. године, у Библиотеку је уписан укупно 9.071 члан, што чини 95% остварења плана.

Број уписаних чланова

Планирано

Остварено

9.500

9.071

% остварења
плана
95%

Табела 1: Број уписаних чланова у 2019. год.

Као што се из доње табеле може видети, највише чланова уписано је у Библиотеци „Петар Кочић“, а
потом у Огранку „Растко“.
Одељење библиотека „Петар Кочић”,
Врачар
Централна библиотека „Петар Кочић“
Огранак „Борислав Пекић”
Огранак „Слободан Марковић”
Огранак „Лаза Лазаревић“
Дечје одељење „Растко“
Укупно

Остварено
2.575
1.912
1.225
1.048
2.311
9.071

Табела 2: Број уписаних чланова у 2019 год, по објектима

Највише чланова у Библиотеку је уписано у октобру и децембру, а најмање у фебруару и јуну.

Број уписаних
чланова

јан

феб

март

апр

мај

јун

јул

Авг

сеп

окт

нов

дец

465

441

692

604

581

181

880

495

1.129

1.685

537

1.381

Табела 3: Број уписаних чланова у 2019 год, по месецима

Посматрано према полу, у Библиотеку је уписано укупно 4.725 жена и 4.346 мушкараца, што показује
да је већи број чланова женског пола.
Посматрано према занимању/узрасту, највише је уписано деце предшколског узраста - 2.796, за
њима следе основци - 1.496. Најмање је уписаних незапослених лица - 165.
Занимање
Деца предшколског узраста
Ученици основне школе
Ученици средње школе
Студенти
Запослени
Пензионери

Пензионери са плаћеном чланарином
65+

Незапослени
Остали
Укупно

Број чланова
2.796
1.496
225
447
1.185
106
659
553
165
2.098
9.071

Табела 4: Број уписаних чланова у 2019 год, порема занимању/узрасту

Од укупног броја чланова, њих 4.841 (50.95%) у Библиотеку су се уписали први пут у 2019. години, док
је 4.230 (49.05%) чланова обновило чланство.
Библиотека је реализовала колективне уписе чланова са Градском општином Врачар и МШ
„Мокрањац“.
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5.2.3.2 Корисници и коришћење услуга
Услуге Библиотеке у 2019. години користило је укупно 53.828 корисника, од чега фонд 38.421,
интернет читаоницу 1.822, читаоницу 6.860, а референсне услуге 6.725 корисника. Фонд су највише
користили пензионери 65+ и запослени, читаоницу млади (средњошколци, студенти и други млади
до 29 година старости) и одрасли, интернет читаоницу деца предшколског узраста, ученици основних
школа и млади, а референсне услуге ученици средње школе, студенти и други млађи од 29 година и
одрасли.
На коришћење је издато укупно 88.093 јединица библиотечке грађе, што чини 10 јединица по
уписаном члану. С обзиром да се у Библиотеци налази укупно 67.097 јединица библиотечке грађе,
остварен је обрт фонда од 1.3. Укупно је издато 87.042 јединица књижне и 1.051 јединица некњижне
грађе.
Планирано

Остварено

90.000

88.093

Број издатих јединица библ. грађе

% остварења
плана
98%

Табела 5: Број издатих јединица библиотечке грађе у 2019. год.

5.2.3.3 Програми
У Библиотеци је током 2019. године одржано укупно 77 културно-образовних програма. Програме је
посетило укупно 3.700 особа, од чега је 1.570 особа посетило програме за одрасле, а 2.130 програме
за децу и младе. Одржано је 32 програма за одрасле и 45 програма за децу и младе.
Културно-образовни програми
Програми за одрасле
Програми за децу и младе
Укупан број програма/посетилаца

Број
програма
32
45
77

Број
посетилаца
1.570
2.130
3.700

Табела 6: Број одржаних програма у 2019. 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 2019. години организован је циклус „Сезона књига” у сарадњи са Радмилом Кунчер.

▪

Реализација књижевних догађаја у сарадњи са aгенцијом Consalting услуге, у Библиотеци
„Петар Кочић”.

▪

Пројекат Читам па шта организован у јуну (колегиница Александра Вићентијевић у сарадњи
са основним школама).

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
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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,
организоване су радионице са ученицима основне школе „Свети Сава”.

5.2.4 Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ
Основни показатељи
Број уписаних чланова
Број корисника
Број издатих јединица библ. грађе
Обрт фонда
Број одржаних програма
Број посетилаца програма

2017.
9.539
45.072
92.637
1,4
129
4.452

2018.
9.484
48.674
83.018
1,2
130
4.008

2019.
9.071
53.828
88.093
1,3
77
3.700

Табела 7: Основни показатељи успешности рада, хронолошки преглед

Градска општина Врачар, на основу пописа из 2011. године, има 56.363 становника, а Библиотека је
успела да упише 16.09% становника ове општине. Издато је више библиотечке грађе него ранијих
година. То се одразило на обрт фонда који је у 2019. години био 1,31%.

5.2.5 Фонд
Активни фонд Библиотеке је 67.097 јединице библиотечке грађе.
Урађена је ванредна ревизија.
Фонд Библиотеке је обогаћен са 4.167 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 и 3 радника на основу Уговора о привремено-повременим
пословима.
Детаљан приказ стручних активности запослених, дат је у Одељку 3.10 Извештаја.

5.2.7 Простор и опрема
Библиотека „Петар Кочић“ је добила лаптоп, пројектор, штампач, апарат за пластифицирање
чланских карата као и бар-код читаче.

5.2.8 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;
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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.

5.2.9 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: Удружење дистрофичара Београда, Удружење слепих и
слабовидих Врачара, колективни бесплатни уписи, а од 2013. године Библиотека ради и посебне
програме за особе са инвалидитетом.
Затим, сарадња са Дневним боравком „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 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 часове, едукативне и ликовне радионице.

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 2019. години
▪

У Библиотеку је уписано 14.071 чланова, чиме је план премашен за 13%;

▪

Одржан велики број програма.

5.3.3 Основни показатељи успешности рада – чланови, коришћење услуга, програми
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5.3.3.1 Чланови
У току 2019. године, у Библиотеку је уписано укупно 14.071 чланова, што чини 113% остварења плана
(план премашен за 13%).

Број уписаних чланова

Планирано

Остварено

12.000

14.071

% остварења
плана
113%

Табела 1: Број уписаних чланова у 2019. год.

Као што се из доње табеле може видети, највише чланова уписано је у Огранку „Бранко Миљковић”,
а потом у Централној библиотеци „Вук Караџић”.
Одељење библиотека „Вук
Караџић”, Звездара
Централна библиотека
Огранак „Бранко Миљковић”
Огранак „Драгиша Витошевић”
Огранак „Мома Димић”
Огранак „Јефимија”
Огранак „Станислав Винавер”
Огранак „Блажо Шћепановић”
Укупно

Остварено
2.467
3.009
2.370
1.994
1.446
1.440
1.345
14.071

Табела 2: Број уписаних чланова у 2019 год., по објектима

Највише чланова у Библиотеку је уписано у септембру, октобру и новембру, а најмање у јулу и
августу.

Број уписаних
чланова

јан

феб

март

апр

мај

јун

јул

авг

сеп

окт

827

976

1.218

557

1.381

859

420

531

2.845

2.144

нов

дец

1.326

987

Табела 3: Број уписаних чланова у 2019 год., по месецима

Посматрано према полу, у Библиотеку је уписано укупно 7.505 жена и 6.566 мушкараца, што показује
да је већи број чланова женског пола.
Посматрано према занимању/узрасту, највише је уписано предшколске деце - 6.955, за њима следе
ученици основних школа - 2.577. Најмање је уписаних незапослених - 153.
Занимање
Деца предшколског узраста
Ученици основне школе
Ученици средње школе
Студенти
Запослени
Незапослени
Пензионери

Пензионери са плаћеном чланарином
65+

Остали
Укупно

Број чланова
6.955
2.577
834
483
1.448
153
96
939
843
682
14.071
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Табела 4: Број уписаних чланова у 2019 год., према занимању/узрасту

Од укупног броја чланова, њих 6.760 (48,1%) у Библиотеку су се уписали први пут, док је 7.311 (51,9%)
чланова обновило чланство.
Библиотека је реализовала колективне уписе чланова са Шестом београдском гимназијом и са
Телекомом.
5.3.3.2 Корисници и коришћење услуга
Услуге Библиотеке у 2019. години користило је укупно 92.269 корисника, од чега фонд 52.788,
читаоницу 14.730, интернет читаоницу 2.661, а референсне услуге 22.090 корисника. Фонд су највише
користили 65+, запослени и ученици основних школа, читаоницу, интернет и референсне услуге
млади и одрасли.
На коришћење је издато укупно 122.167 јединица библиотечке грађе, што чини 9 јединица по
уписаном члану. Табела испод показује да је издато 19% мање јединица од планираног, тако да
можемо констатовати да план није премашен. С обзиром да се у Библиотеци налази укупно 106.113
јединица библиотечке грађе, остварен је обрт фонда од 1,1. Укупно је издато 121.857 јединица
књижне и 310 јединица некњижне грађе.
Планирано

Остварено

% остварења
плана
Број издатих јединица библ. грађе
151.000
122.167
81%
Табела 5: Број издатих јединица библиотечке грађе у 2019. год

5.3.3.3 Програми
У Библиотеци је током 2019. године одржано укупно 411 културно-образовних програма, чиме је
план премашен за 37%. Програме је посетило укупно 27.745 особа, од чега је 16.066 особа посетило
програме за одрасле, а 11.679 програме за децу и младе. Одржано је 234 програма за одрасле и 177
програма за децу и младе.
Културно-образовни програми
Програми за одрасле
Програми за децу и младе
Укупан број програма/посетилаца

Број
програма
234
177
411

Број
посетилаца
16.066
11.679
27.745

Табела 6: Број одржаних програма у 2019. год.

Одржано је 238 изложби књига, 39 књижевних сусрета, 13 ликовних изложби. Најпосећеније су биле
изложбе књига, књижевни сусрети и ликовне изложбе.

5.3.4 Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ
Основни показатељи
Број уписаних чланова
Број корисника

2017.
13.508
93.791

2018.
13.962
99.776

2019.
14.071
92.269
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Број издатих јединица библ. грађе
Обрт фонда
Број одржаних програма
Број посетилаца програма

131.159
1,5
421
25.413

124.703
1,2
434
28.407

122.167
1,1
411
27.745

Табела 7: Основни показатељи успешности рада, хронолошки преглед

Хронолошки приказ показује да је број чланова уписаних у 2019. години већи од броја уписаних
чланова у 2017. и 2018. години.

5.3.5 Фонд
Активни фонд Библиотеке садржи 106.113 јединица библиотечке грађе, док се у депозиту (неактивни
фонд) налази 326 јединица.
Фонд Библиотеке је обогаћен са 6.707 јединица библиотечке грађе, од чега је највише набављено
публикација из стране књижевности, а затим из књижевности за децу.
У 2019. години расходовано је укупно 2.944 јединица грађе.
15.10.2019. је започета ванредна ревизија целог фонда у Огранку „Станислав Винавер”, при чему
Огранак није престајао са радом.
У периоду од 11.2.2019. до 22.2.2019. обављена је делимична ванредна ревизија у
огранку„Јефимија”.

5.3.6 Кадар
У складу са важећим Правилником о организацији и систематизацији послова Библиотеке града
Београда, Библиотека „Вук Караџић” у 2019. години запошљава 13 радника: 1 запослени са високим
образовањем и стручним звањем библиотекар саветник; 2 запослена са високим образовањем и
стручним звањем виши библиотекар; 8 запослених са високим образовањем и стручним звањем
библиотекар; 5 запослених са средњим образовањем и стртучним звањем књижничар и 1 запослени
са научним звањем доктор наука.
Детаљан приказ стручних активности запослених, дат је у Одељку 3.10 Извештаја.

5.3.7 Простор и опрема
Централна библиотека „Вук Караџић” је добила скенер, штампач, лаптоп, опрему за пластифицирање
чланских картица, опрему за очитавање бар-кодова и пројектор.

5.3.8 Сарадња
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.
131

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 хуманитарном акцијом РТС-а „Књига
солидарности”.

5.4

ОДЕЉЕЊЕ БИБЛИОТЕКА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“, ВОЖДОВАЦ

5.4.1 Организациона структура
Одељењу библиотеке „Доситеј Обрадовић” припадају:
▪

Централна библиотека „Доситеј Обрадовић”

▪

Огранак „Карађорђе”

▪

Огранак „Филип Вишњић”

▪

Огранак „Милутин Ускоковић”

▪

Огранак „Милорад Панић Суреп”

5.4.2 Најзначајнији резултати у 2019. години
▪

У Библиотеку је уписано 6.018 чланова, што чини 100,30% плана за 2019. годину;

▪

Одржан 261 програм, 16.683 посетилаца програма.

5.4.3 Основни показатељи успешности рада – чланови, коришћење услуга, програми
У току 2019. године, у Библиотеку је уписано укупно 6.018 чланова, што чини 100,30 % остварења
плана (план премашен за 0,30 %).
Планирано

Остварено

Број уписаних чланова
6.000
6.018
Табела 1: Број уписаних чланова у 2019. год.

% остварења
плана
100,30 %

Као што се из доње табеле може видети, највише чланова уписано је у Огранку „Филип Вишњић”, а
потом у Огранку „Карађорђе”. Централна библиотека „Доситеј Обрадовић” не ради од 28.8.2019.
године због реновирања.
Одељење библиотека „Доситеј
Обрадовић”, Вождовац
Централна библиотека „Доситеј
Обрадовић”
Огранак „Филип Вишњић”
Огранак „Карађорђе”
Огранак „Милутин Ускоковић”

Остварено
825
2.016
1.093
1.029

132

Огранак „Милорад Панић Суреп”
Укупно

1.055
6.018

Табела 2: Број уписаних чланова у 2019. год., по објектима

Највише чланова у Библиотеку је уписано у новембру, а најмање у јулу и августу.

Број уписаних
чланова

јан

феб

март

апр

мај

јун

јул

авг

сеп

окт

нов

дец

451

270

496

320

391

235

166

129

760

790

1.153

857

Табела 3: Број уписаних чланова у 2019. год., по месецима

Посматрано према полу, у Библиотеку је уписано укупно 3.401 жена и 2.617 мушкараца, што показује
да је већи број чланова женског пола.
Посматрано према занимању/узрасту, највише је уписано деце предшколског узраста - 2.590, за
њима следе ученици основне школе - 1.401. Најмање је уписано незапослених - 102.
Занимање/узраст
Деца предшколског узраста
Ученици основне школе
Ученици средње школе
Студенти
Запослени
Незапослени (према евиденцији НСЗ)

Број чланова
2.590
1.401
204
138
680
102
Пензионери са плаћеном чланарином
114
Пензионери
421
65+
307
Остали
482
Укупно
6.018
Табела 4: Број уписаних чланова у 2019. год., према занимању/узрасту

Од укупног броја чланова, њих 3.470 (58%) у Библиотеку су се уписали први пут, док је 2.548 (42%)
чланова обновило чланство.
Библиотека је реализовала колективне уписе чланова са Предшколском установом „Чика Јова Змај”,
„1001 радост” са Вождовца, са Четвртом и Дванаестом београдском гимназијом. Сарадња је
успостављена и са основним школама „Филип Филиповић”, „Бора Станковић”, „Васа Чарапић”,
„Карађорђе”, „Војислав Илић”, „Ђура Даничић”, „Бранислав Нушић”, „Данило Киш”, као и са
Удружењем пензионера Вождовац.
5.4.3.1 Корисници и коришћење услуга
Услуге Библиотеке у 2019. години користио је укупно 53.621 корисник, од чега фонд 36.284,
читаоницу 3.823, интернет читаоницу 267, а референсне услуге 13.247 корисника. Фонд су највише
користили запослени, ученици основне школе и пензионери, читаоницу одрасли, ученици средње
школе и студенти, интернет услуге ученици основне школе, а референсне услуге одрасли и млади
(СШ, студенти и други млади до 29 година старасти).
На коришћење је издато укупно 114.518 јединица библиотечке грађе, што чини 19 јединица по
уписаном члану. Табела испод показује да је издато око 15% више јединица од планираног, тако да
можемо констатовати да је план премашен. С обзиром да се у Библиотеци налази укупно 84.898
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јединица библиотечке грађе, остварен је обрт фонда од 1,3. Укупно је издато 114.505 јединица
књижне и 13 јединица некњижне грађе.

Број издатих јединица библ. грађе

Планирано

Остварено

100.000

114.518

% остварења
плана
115%

Табела 5: Број издатих јединица библиотечке грађе у 2019. год.

5.4.3.2 Програми
У Библиотеци је током 2019. године одржано укупно 261 културно-образовних програма, чиме је
план премашен за 522%. Програме је посетило укупно 16.683 особа, од чега је 9.912 особа посетило
програме за одрасле, а 6.771 програме за децу и младе. Одржано је 150 програма за одрасле и 111
програма за децу и младе.
Број
Број
програма
посетилаца
Програми за одрасле
150
9.912
Програми за децу и младе
111
6.771
Укупан број програма/посетилаца
261
16.683
Табела 6: Број одржаних програма у 2019. год.
Културно-образовни програми

Посебно бисмо истакли следеће програме, односно програмске активности:
▪

Трибина и радионица „Безбедност деце и старијих на интернету, спречавање педофилије и
превара преко интернета”. За ову трибину је владало велико интересовање, тако да је
одржана два пута, а постојало је интересовање да се одржи неколико пута више.

▪

Програми и радионице које су реализовали запослени у Огранку „Филип Вишњић” за
предшколце и ученике основних школа у сарадњи са издавачком кућом Прополис плус из
Београда.

▪

Акција „Књига солидарности” у сарадњи са Трећим програмом Радио Београда, која је
резултирала прикупљањем и дистрибуцијом књига библиотекама на територији Србије.

▪

Програми које су наши библиотекари одржавали у локацијски најближим основним школама
ученицима првих разреда, са циљем промовисања књиге и читања;

▪

Представљање илустрованих књига за децу путем читања и пуштања илустрација у ПДФ-у
реализoвано је у сарадњи са издавачким кућама Креативни центар и Прополисплус из
Београда. Наиме, издавачке куће заинтересоване за промоцију својих издања уступале су
нам илустрације у електронском облику, као и своја илустрована издања, тако да се деци,
при колективним посетама, истовремено пушта пројекција илустрација, али се и читају
текстуални делови књиге. Деца се потом анимирају да нешто и нацртају.

Посебне активности и пројекти
▪

Сарадња са „Вождовачком галеријом”, колективом који ради и ствара у контексту савремене
уметности; одржано је изузетно посећено предавање и изложба радова савремене архитектуре
„О новим просторима и праксама”.
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5.4.4 Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ
Основни показатељи
2017.
2018.
2019.
Број уписаних чланова
5.429
6.770
6.018
Број корисника
63.707
61.221
53.621
Број издатих јединица библ. грађе
123.302
119.444
114.518
Обрт фонда
2
1,3
1,3
Број одржаних програма
89
150
261
Број посетилаца програма
17.786
20.807
16.683
Табела 7: Основни показатељи успешности рада, хронолошки преглед

Хронолошки приказ показује да је број чланова уписаних у 2019. години мањи од броја уписаних у
2018. години, а већи од броја уписаних чланова у 2017. години (Централна библиотека „Доситеј
Обрадовић” не ради са читаоцима од 28.8.2019. године што се свакако одразило на крајњи резултат
у 2019. години). Вишеструко је увећан број програмских активности у односу на све раније године.

5.4.5 Фонд
Активни фонд Библиотеке садржи 84.898 јединица библиотечке грађе. Отварањем Библиотеке
„Милорад Панић Суреп", крајем 2017. године, све књиге из депозита пренете су у активан фонд.
Фонд Библиотеке је обогаћен са 5.846 јединица библиотечке грађе, од чега је највише набављено
публикација из стране и домаће књижевности, а затим из књижевности за децу.
У 2019. години, расходовано је укупно 7.584 јединице библиотечко-информационе грађе.
Ванредне ревизије су урађене у Библиотеци „Доситеј Обрадовић” и у огранцима: „Филип Вишњић”,
„Карађорђе” и „Милутин Ускоковић”.

5.4.6 Кадар
У Библиотеци „Доситеј Обрадовић” запослено је 10 стручних радника, 3 библиотекара и 6
књижничара. На основу уговора о привремено-повременим пословима, на пословима библиотекара
ангажована је Марина Пејновић. У периоду од 1.6.2019. до 30.9.2019., у Библиотеци је радила и
Љиљана Марић, особа са инвалидитетом, ангажована преко Националне службе за запошљавање. У
Библиотеци је преко пројекта БГ пракса од 17.6.2019. до 17.9.2019. била ангажована Тања
Миленковић.
Библиотека је наставила са континуираном едукациом својих запослених, путем семинара,
радионица и стручних програма које су организовани током 2019. године. Детаљан приказ стручних
активности запослених, дат је у Одељку 3.10 Извештаја.

5.4.7 Простор и опрема
Библиотека „Доситеј Обрадовић” је због реновирања затворена за рад са читаоцима 28.8.2019.
године.
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Нови провајдер „Орион” је инсталирао своју опрему. Сви стари рутери су враћени бившем
провајдеру. Од опреме је пристигло: бар-код читач, лаптоп, штампач, ламинатор и пројектор за
централну библиотеку, као и четири ламинатора за огранке.

5.4.8 Сарадња
Библиотека „Доситеј Обрадовић” и у 2019. години имала је изузетно добру сарадњу са
Предшколском установом „Чика Јова Змај” са Вождовца. Сарадња се реализовала најпре кроз уписе
деце у библиотеке, а потом кроз уговорене најављене посете деце нашим објектима. При свакој
посети за децу, био је организован програм упознавања с дечјим фондовима, као и о историјату
библиотека, али и о историји настанка књига. Други вид анимирања деце огледао се у представљању
сликовница и илустрованих издања намењених њиховом узрасту.
Сарадња Одељења 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 библиотеке 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: Четвтром београдском
гимназијом, Дванаестом београдском гимназијом и Геодетском школом, са циљем повећања посета
средњошколаца библиотечким установама, као и организовања тематских трибина у библиотеци за
које би средњошколци били највише 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 2019. години
▪

У Библиотеку је уписано 15.945 чланова, чиме је план премашен за 3%;
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▪

Отворено Централно одељење Библиотеке (након двогодишњег реновирања);

▪

Остварена 522 програма за децу и одрасле;

▪

Скоро 2.500 учесника манифестације „Читалачка значка”.

5.5.3 Основни показатељи успешности рада – чланови, коришћење услуга, програми
5.5.3.1 Чланови
У току 2019. године, у Библиотеку је уписано укупно 15.945 чланова, што чини 103% остварења плана
(план премашен за 3%).

Број уписаних чланова

Планирано

Остварено

15.500

15.945

% остварења
плана
103%

Табела 1: Број уписаних чланова у 2019. год.

Као што се из доње табеле може видети, највише чланова уписано је у Огранку „Сава”, а потом у
Огранку „Владан Десница”.
Одељење библиотека „Вук
Караџић”, Нови Београд
Централна библиотека
Огранак „Сава”
Огранак „Перо Слијепчевић”
Огранак „Меша Селимовић“
Огранак „Фонтана“
Огранак „Владан Десница“
Дечје одељење
Огранак „Бежанија“
Огранак „Марија Илић Агапова“
Укупно

Остварено
1.061
2.823
2.365
1.387
1.378
1.553
2.162
1.115
2.101
15.945

Табела 2: Број уписаних чланова у 2019 год., по објектима

Највише чланова у Библиотеку је уписано у октобру 3.716 и новембру 3.109, а најмање у августу 198
и марту 254.

Број уписаних
чланова

јан

феб

март

апр

мај

јун

јул

авг

сеп

окт

886

1.148

254

1.171

571

276

839

198

2.240

3.716

нов
3.109

дец
1.537

Табела 3: Број уписаних чланова у 2019. год., по месецима

Посматрано према полу, у Библиотеку је уписано укупно 9.244 жена и 6.701 мушкарац, што показује
да је већи број чланова женског пола.
Посматрано према занимању/узрасту, највише је уписано деце предшколског узраста 6.022, за њима
следе ученици основне школе 2.924. Најмање је уписаних незапослених 118.
Занимање/узраст
Деца предшколског узраста

Број чланова
6.022
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Ученици основне школе
Ученици средње школе
Студенти
Запослени
Незапослени (према евиденцији НСЗ)
Пензионери

2.924
331
131
2.763
118

Пензионери са плаћеном чланарином
65+

155
696

851

Остали

2.805
Укупно
15.945
Табела 4: Број уписаних чланова у 2019. год., према занимању/узрасту

Од укупног броја чланова, њих 8.500 (53%) у Библиотеку су се уписали први пут, док је 7.445 (47%)
чланова обновило чланство.
Библиотека је реализовала колективне бесплатне уписе чланова са више установа и организација:
Предшколска установа „11. април”, вртићи „Лоптица”, „Шврћа”, „Маслачак”, „Happy Kids 1”, „Happy
Kids 3”, „Распевана кућа”, „Пчелица”, „Лептирић”, „Зека” и „Чуперак”, ђака првака из свих 19
новобеоградских основних школа, ученика који имају три или више учешћа у манифестацији
„Читалачка значка”, а похађају новобеоградске основне школе. Чланство је обновљено члановима
Удружења оболелих од мултипле склерозе „МС”, корисницима из дневног боравка „Сунце” за особе
ометене у развоју, запосленима Сава Центра, члановима Удружења ратних војних инвалида
ослободилачких ратова 1941 - 1990. године, запосленима Високе туристичке школе, Високе техничке
школе, Студентског културног центра, Музичке школе „Станислав Бинички” и др.
5.5.3.2 Корисници и коришћење услуга
Услуге Библиотеке у 2019. години користило је укупно 83.207 корисника, од чега фонд 62.157,
читаоницу 3.957, интернет читаоницу 18, а референсне услуге 17.075 корисника. Фонд су највише
користили пензионери (са 65+) 16.372, читаоницу ученици СШ и студенти 1.527, интернет услуге
студенти 18, а референсне услуге ученици СШ и студенти 5.756.
На коришћење је издато укупно 188.485 јединица библиотечке грађе, што чини 12 јединица по
уписаном члану. Табела испод показује да је издато 14% мање јединица од планираног, тако да
можемо констатовати да план није премашен (Централна библиотека није радила 4 месеца,
„Бежанија” и „Меша Селимовић” по 2 месеца због проблема са грејањем и прокишњавањем). С
обзиром да се у Библиотеци налази укупно 116.000 јединица библиотечке грађе, остварен је обрт
фонда од 1,6. Укупно је издато 188.452 јединица књижне и 33 јединица некњижне грађе.
Планирано

Остварено

% остварења
плана
Број издатих јединица библ. грађе
220.000
188.485
86%
Табела 5: Број издатих јединица библиотечке грађе у 2019. год.

5.5.3.3 Програми
У Библиотеци је током 2019. године одржано укупно 522 културно-образовна програма, чиме је план
премашен за 74%. Програме је посетило укупно 47.247 особа, од чега је 32.814 особа посетило
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програме за одрасле, а 14.433 програме за децу и младе. Одржано је 393 програма за одрасле и 129
програма за децу и младе.
Број
Број
програма
посетилаца
Програми за одрасле
393
32.814
Програми за децу и младе
129
14.433
Укупан број програма/посетилаца
522
47.247
Табела 6: Број одржаних програма у 2019. год.
Културно-образовни програми

Посебно бисмо истакли следеће програме, односно програмске активности:
▪

Одељење библиотека „Вук Караџић” Нови Београд, у сарадњи са Градском општином Нови
Београд и Активом школских библиотекара основних школа Новог Београда, кроз 300
одржаних читалачких часова реализовало је традиционалну књижевно-образовну радионицу
Читалачка значка, на којој је на такмичењу за школску 2018/2019. год. учествовало свих 19
новобеоградских основних школа са 1.885 учесника, од којих је 430 награђено;

▪

Сарадња са Савезом књижевника у отаџбини и расејању;

▪

У Библиотеци града Београда отворена је фото изложба „Изгнаници без своје воље”
посвећена руским писцима у емиграцији. Повод за организовање изложбе био је
обележавање стогодишњице од доласка руске емиграције у Србију (тадашњу Краљевину
СХС). Изложба открива део историје живота писаца у егзилу. Приказује писма, белешке,
аутограме, фотографије И.А. Бунина, И.С. Шмелева, Н.А. Тэффи, А.М. Ремизова, Б.Г.
Пантелеймонова, К.Д. Бальмонта. Изложбу нам је уступио Руски фонд културе. Tакође се
на изложби могу видети новине и часописи руских емиграната који су у поседу Српског
библиофилског друштва Србије. Изложбу је употпунило присуство и беседа најпознатијег
хроничара руске емиграције - Алексеја Арсењева и његове породичне заоставштине која је
такође изложена на овој поставци. Изложбу су отворили Његова Екселенција господин
Александар Васильевич Чепурин, амбасадор Руске Федерације у Србији и Јасмина Нинков,
директор Библиотеке града Београда;

▪

Изложбе књига су поводом рођендана или јубилеја књижевника, како домаћих тако и
страних;

▪

У организацији Хенди центра „Колосеум” и Библиотеке града Београда, 09.04.2019. одржана
је радионица за ученике Основне школе „Лаза Костић” и Четрнаесте београдске гимназије
под називом Бајке на знаковном језику. Водитељ овог програма била је Јулијана Лекић,
судски тумач за знаковни језик;

▪

Курс руског језика одржава се четири пута седмично са по два термина.

5.5.4 Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ
Основни показатељи
Број уписаних чланова
Број корисника
Број издатих јединица библ. грађе
Обрт фонда
Број одржаних програма

2017.
16.590
94.200
198.713
1,9
311

2018.
16.503
86.127
196.890
1,7
354

2019.
15.945
83.207
188.452
1,6
522
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Број посетилаца програма
52.243
52.636
47.247
Табела 7: Основни показатељи успешности рада, хронолошки преглед

5.5.5 Фонд
Активни фонд Библиотеке садржи 116.000 јединица библиотечке грађе, док се у депозиту (неактивни
фонд) налази 17.939 јединица.
Фонд Библиотеке је обогаћен са 6.127 јединица библиотечке грађе, од чега је највише набављено
публикација из стране књижевности 2.106 примерака, затим дечје књижевности 1.129 примерака, а
затим из домаће књижевности 749.
У 2019. години расходовано је укупно 2.562 јединица грађе.
У Централној библиотеци „Вук Караџић” као и у огранцима „Сава”, „Меша Селимовић” и „Владан
Десница” рађена је ванредна ревизија књижног фонда.
У огранку„Сава” 1.244 јединице су предвиђене за расход, у Oгранку „Меша Селимовић” 455, у
Централној библиотеци” 310 и у Oгранку „Владан Десница” 573 публикације.
У Централном одељењу завршен је рад на расходу око 5.000 књига кроз базу БИСИС. Расходовање је
започето у првој половини 2017. године, али је због адаптације Библиотеке и техничких препрека
било привремено обустављено.
Сви огранци су успешно завршили пребацивање фонда у програм БИСИС и почели са радом у
програму.

5.5.6 Кадар
У Библиотеци је запослено 16 стручних радника: 10 библиотекара, 1 виши књижничар, 5 књижничара
и 2 књижничара на повремено-привременим пословима. Књижничар Стаменко Милосављевић је од
15. маја у пензији. На БГ пракси од 17. јуна у огранцима „Сава” и „Бежанија” раде Маја Перишић и
Дуња Голијан. У сарадњи са Националном службом за запошљавање за обављање јавног рада, од
јуна до септембра 2019. биле су ангажоване особе са инвалидитетом Влатко Терзић и Ненад
Константиновић.
18.10.2019. године, именован је нови начелник Библиотеке, Блажимир Јоковић.
Библиотекар Марина Пауновић положила стручни испит 11.12.2019.
Детаљан приказ стручних активности запослених, дат је у Одељку 3.10 Извештаја.

5.5.7 Простор и опрема
Централно одељење „Вук Караџић” Нови Београд је након реновирања свечано отворено 22.04.2019.
Библиотека је у потпуности реновирана и адаптирана – сређен је кров, уређен ентеријер, замењени
су прозори и опремљена је новим полицама и намештајем. Реновирање је извршено средствима из
буџета Града Београда. На овај начин, грађани Београда су добили савремену, добро опремљену
библиотеку, која се простире на површини од 231m2, са богатим књижним фондом од око 27.000
јединица библиотечке грађе. Осим белетристике, која чини највећи део фонда, Библиотека поседује
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и стручну литературу из различитих области науке и културе, богату референсну збирку, као и фонд
некњижне грађе. У оквиру Библиотеке налазе се и класична читаоница, као и интернет читаоница са
четири рачунара у слободном приступу. Библиотека је добила и два нова клима уређаја. На свечаном
отварању говорили су Јелена Марковић, начелница Одељења библиотеке „Вук Караџићˮ Нови
Београд, Јасмина Нинков, директорка Библиотеке града Београда и градски секретар за културу
Иван Карл, који је званично прогласио Библиотеку отвореном. Церемонију је пратио и прикладан
музички програм у којем су учествовали Ања Броћиловић и Страхиња Живадиновић, ученици
музичке школе „Станислав Бинички”.
Због проблема са грејањем, Огранак „Меша Селимовић” (блок 70) није радио од 19. децембра 2018.
до почетка марта 2019. године. У току маја извођени су обимни радови на реконструкцији система
грејања. Током јануара и јуна дошло је до прокишњавања плафона у објекту.
У Огранку „Сава” (блок 45) почетком маја и крајем јуна дошло је до поновног прокишњавања
плафона након обилних падавина.
Нова прокишњавања десила су се крајем јуна и у огранцима „М. И. Агапова” и „Фонтана” (што је
проузроковало квар компјутера, телефонске и интернет везе) о чему су обавештене надлежне
службе, те је део кварова отклоњен.

5.5.8 Сарадња
Библиотека је наставила 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 је и ове године незаобилазни партнер
Библиотеке у организацији и реализацији традиционалне манифестације „Читалачка значка”.
Покренута је сарадња са Центром за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју „Сунце”,
Високом туристичком школом, Високом техничком школом, Студентским културним центром и
другим.

5.5.9 Друштвена одговорност
У организацији Хенди центра „Колосеум” и Библиотеке града Београда, 09.04.2019. одржана је
радионица за ученике Основне школе „Лаза Костић” и Четрнаесте београдске гимназије под називом
Бајке на знаковном језику. Водитељ овог програма била је Јулијана Лекић, судски тумач за знаковни
језик.
У сарадњи Хенди центра „Колосеум” и Библиотеке града Београда, 16. маја 2019. године, у простору
Огранка „Владан Десница” успешно је одржана радионица „Инклузија кроз уметност - промоција
инклузије кроз аудио-визуелне уметности”. Радионицу је водила харфисткиња Жељка Милошевић,
уз асистенцију ученице харфе Лорете Хаџи Паунковић. Учесници радионице били су корисници
Дневног боравка „Сунце” - центра за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју.
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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 2019. години
▪

У „Читалачкој значки” учестовали су ученици 18 основних школа Земуна и Сурчина;

▪

Одржан велики број програма (316).

5.6.3 Основни показатељи успешности рада – чланови, коришћење услуга, програми
5.6.3.1 Чланови
У току 2019. године, у Библиотеку је уписано укупно 14.364 чланова, што чини 96% остварења плана.

Број уписаних чланова

Планирано

Остварено

15.000

14.364

% остварења
плана
96%

Табела 1: Број уписаних чланова у 2019. 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“,
Земун и Сурчин
Централна библиотека
Огранак „Нови град”
Огранак „Нова Галеника”
Огранак „Сурчин“
Огранак „Земун Поље“
Огранак „Горњи град“
Огранак „Батајница“
Огранак „Карађорђев трг“

Остварено
3.454
1.920
1.567
1.145
1.299
1.322
1.777
1.368
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Огранак „Добановци“
Укупно

512
14.364

Табела 2: Број уписаних чланова у 2019. год, по објектима

Највише чланова у Библиотеку је уписано у септембру и октобру, а најмање у марту и у јуну.

Број уписаних
чланова

јан

феб

март

апр

мај

јун

јул

авг

сеп

окт

762

375

257

486

553

302

362

308

2.324

4.676

нов
1.701

дец
2.258

Табела 3: Број уписаних чланова у 2019 год., по месецима

Посматрано према полу, у Библиотеку је уписано укупно 7.954 жена и 6.410 мушкараца, што показује
да је већи број чланова женског пола.
Посматрано према занимању/узрасту, највише је уписано деце предшколског узраста - 4.737, за
њима следе ученици основне шкколе - 4.532. Најмање је уписано незапослених - 318.
Занимање
Деца предшколског узраста
Ученици основне школе
Ученици средње школе
Студенти
Запослени
Незапослени (према евиденцији НСЗ)
Пензионери

Пензионери са плаћеном чланарином
65+

Остали
Укупно

Број чланова
4.737
4.532
750
356
1.566
318
271
1.422
1.151
683
14.364

Табела 4: Број уписаних чланова у 2019. год., према занимању/узрасту

Од укупног броја чланова, њих 8.731 (61%) у Библиотеку су се уписали први пут, док је 5.633 (39%)
чланова обновило чланство.
Библиотека је реализовала колективне уписе чланова са Институтом за кукуруз „Земун Поље“,
Институтом за физику из Земуна и Центром за културу Градске општине Сурчин.
5.6.3.2 Корисници и коришћење услуга
Услуге Библиотеке у 2019. години користило је укупно 82.742 корисника, од чега фонд 63.016,
читаоницу 10.808, интернет читаоницу 38, а референсне услуге 8.880 корисника. Фонд су највише
користили запослени, корисници старији од 65 година и ученици основне школе, читаоницу млади
(средњошколци, студенти и други млади до 29 година старости) и одрасли, интернет услуге млади и
одрасли, а референсне услуге млади и одрасли.
На коришћење је издато укупно 153.687 јединица библиотечке грађе, што чини 11 јединица по
уписаном члану. Табела испод показује да је издато 15% мање јединица од планираног, тако да
можемо констатовати да план није премашен. С обзиром да се у Библиотеци налази укупно 161.488
јединица библиотечке грађе, остварен је обрт фонда од 1. Укупно је издато 153.683 јединица књижне
и 4 јединице некњижне грађе.
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Планирано
Број издатих јединица библ. грађе

Остварено

180.000

153.687

% остварења
плана
85%

Табела 5: Број издатих јединица библиотечке грађе у 2019. год.

5.6.3.3 Програми
У Библиотеци је током 2019. године одржано укупно 316 културно-образовних програма, чиме је
план премашен за 7%. Програме је посетило укупно 23.987 особа, од чега је 16.950 особа посетило
програме за одрасле, а 7.037 програме за децу и младе. Одржано је 179 програма за одрасле и 137
програма за децу и младе.
Културно-образовни програми
Програми за одрасле
Програми за децу и младе
Укупан број програма/посетилаца

Број
програма
179
137
316

Број
посетилаца
16.950
7.037
23.987

Табела 6: Број одржаних програма у 2019. год.

Посебно бисмо истакли следеће програме, односно програмске активности:
▪

„Читалачка значка“, велика акција промовисања књиге и читања у којој учествују основне
школе са територија општина Земун и Сурчин, а која се организује у сарадњи са Пријатељима
деце Земуна, Активом школских библиотекара и Градском општином Земун;

▪

„Пред ликом светог Саве“, литерарни и ликовни конкурс за основце и средњошколце, у
сарадњи са Пријатељима деце Земуна;

▪

Обележавање Дана европске баштине у сарадњи са Градском општином Земун и другим
ствараоцима и удружењима са територије општина Земун и Сурчин.

5.6.4

Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ
Основни показатељи
Број уписаних чланова
Број корисника
Број издатих јединица библ. грађе
Обрт фонда
Број одржаних програма
Број посетилаца програма

2017.
15.256
90.836
183.672
1
310
20.237

2018.
15.575
90.411
161.336
1
314
22.333

2019.
14.364
82.742
153.687
1
316
23.987

Табела 7: Основни показатељи успешности рада, хронолошки преглед

Хронолошки приказ показује да је број чланова уписаних у 2019. години мањи од броја уписаних
чланова у 2018. години, а број чланова уписаних у 2018. години већи од уписаних чланова у 2017.
години. Овде треба напоменути да Централнa библиотекa због грејања није радила са читаоцима од
9. јануара до 1. априла 2019. и да је Огранак у Добановцима, 8. маја, затворен због реконструкције
зграде у којој се огранак налази.
Број одржаних културних програма у благом је порасту у односу на 2018. годину.
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5.6.5 Фонд
Активни фонд Библиотеке садржи 161.488 јединица библиотечке грађе, док се у депозиту (неактивни
фонд) налази 18.000 јединица.
Фонд Библиотеке је обогаћен са 5.878 јединица библиотечке грађе, од чега је највише набављено
публикација из стране књижевности и књижевности за децу, а затим из домаће књижевности.

5.6.6 Кадар
У Библиотеци ради 20 стручних радника: начелник Одељења (библиотекар), 1 библиотекар-саветник,
2 виша библиотекара, 7 библиотекара, 2 виша књижничара, 6 књижничара и 1 самостални
књижничар.
Детаљан приказ стручних активности запослених, дат је у Одељку 3.10 Извештаја.

5.6.7 Простор и опрема
У току 2019. године за Централну библиотеку набављени су пројектор, штампач, лаптоп рачунар и
скенер.
Због проблема са грејањем, Централна библиотека је била затоворена за рад са корисницима од 9.
јануара до 1. априла 2019. године.
Огранак у Добановцима не ради са корисницима од 8. маја 2019. године.

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“, 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”

▪

Огранак „Веселин Маслеша”
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▪

Огранак „Јован Јовановић Змај”

▪

Огранак „Вељко Петровић“

▪

Огранак „Исидора Секулић”

5.7.2 Најзначајнији резултати у 2019. години
▪

У Библиотеку је уписано 4.011 чланова чиме је план испуњен;

▪

У библиотекама је реализовано 77 програмских активности (план премашен за 154%);

▪

Обновљена је и интензивирана колективна чланарина са школама, установама и
организацијама које се налазе на Општини Савски венац;

5.7.3 Основни показатељи успешности рада – чланови, коришћење услуга, програми
5.7.3.1 Чланови
У току 2019. године, у Библиотеку је уписано укупно 4.011 чланова, што чини 100% остварења плана.
Планирано

Остварено

% остварења
плана
100%

Број уписаних чланова
4.000
4.011
Табела 1: Број уписаних чланова у 2019. год.

Као што се из доње табеле може видети, највише чланова уписано је у Огранку „Веселин Маслеша”, а
потом у Огранку „Исидора Секулић”.
Одељење библиотека „Исидора
Секулић”, Савски венац

Остварено

Централна библиотека „Бора
Станковић"
Огранак „Веселин Маслеша”
Огранак „Исидора Секулић”
Огранак „Јован Јовановић Змај”
Огранак „Вељко Петровић”
Укупно

673
1.296
763
668
611
4.011

Табела 2: Број уписаних чланова у 2019. год., по објектима

Највише чланова у Библиотеку је уписано у септембру и октобру, а најмање у јулу и августу.

Број уписаних
чланова

јан

феб

март

апр

мај

јун

јул

авг

сеп

окт

нов

дец

324

161

532

374

334

216

125

59

540

594

349

403

Табела 3: Број уписаних чланова у 2019. год., по месецима

Посматрано према полу, у Библиотеку је уписано укупно 2.150 жена и 1.861 мушкараца, што показује
да је већи број чланова женског пола.
Посматрано према занимању/узрасту, највише је уписано деце предшколског узраста - 2.096, за
њима следе ученици основне школе - 834. Најмање је уписаних у категорији остали - 17.
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Занимање/узраст
Деца предшколског узраста
Ученици основне школе
Ученици средње школе
Студенти
Запослени
Незапослени (према евиденцији НСЗ)

Број чланова
2.096
834
166
38
545
30
Пензионери са плаћеном чланарином
29
Пензионери
285
65+
256
Остали
17
Укупно
4.011
Табела 4: Број уписаних чланова у 2019. год., према занимању/узрасту

Од укупног броја чланова, њих 2.366 (59%) у Библиотеку су се уписали први пут, док је 1.639 (41%)
чланова обновило чланство. Број чланова који су у Библиотеку уписани први пут, већи је за 12% у
односу на претходну годину.
Библиотека је реализовала колективне уписе чланова са: Предшколском установом „Савски венац”,
Клиничко-болничким центром „Др Драгиша Мишовић”, Градском општином Савски венац,
Гимназијом „Стефан Немања”, Средњом стручном школом „Захарије Стефановић Орфелин”,
Гимназијом „Свети Сава”, основним школама „Радојка Лакић”, „Исидора Секулић”, „Војвода
Мишић”, „Петар Петровић Његош”. Колективна чланарина допринела је да се број запослених
корисника удвостручи у односу на прошлу годину, а број уписаних ученика средње школе се
троструко повећао у односу на 2018. годину.
5.7.3.2 Корисници и коришћење услуга
Услуге Библиотеке у 2019. години користило је укупно 23.724 корисника, од чега фонд 15.047,
читаоницу 977, а референсне услуге 7.700 корисника. Фонд су највише користили запослени,
пензионери и ученици основне школе, читаоницу млади до 29 година старости, а референсне услуге
одрасли.
На коришћење је издато укупно 47.813 јединица библиотечке грађе, што чини 12 јединица по
уписаном члану. Табела испод показује да је издато 4% мање јединица од планираног, тако да
можемо констатовати да план није премашен. С обзиром да се у Библиотеци налази укупно 56.577
јединица библиотечке грађе, остварен је обрт фонда од 0,8. Укупно је издато 47.811 јединица
књижне и 2 јединице некњижне грађе.

Број издатих јединица библ. грађе

Планирано

Остварено

50.000

47.813

% остварења
плана
96%

Табела 5: Број издатих јединица библиотечке грађе у 2019. год.

5.7.3.3 Програми
У Библиотеци је током 2019. године одржано укупно 77 културно-образовних програма, чиме је план
премашен за 54%. Програме је посетило укупно 9.413 особа, од чега је 5.210 особа посетило

147

програме за одрасле, а 4.203 програме за децу и младе. Одржано је 38 програма за одрасле и 39
програма за децу и младе.
Број
Број
програма
посетилаца
Програми за одрасле
38
5.210
Програми за децу и младе
39
4.203
Укупан број програма/посетилаца
77
9.413
Табела 6: Број одржаних програма у 2019. год.
Културно-образовни програми

Редовни програми који су били организовани у свим библиотекама, а који су привлачили највећу
пажњу биле су тематске изложбе књига, углавном намењене одраслим читаоцима, али и дечијој
публици. Избором одабране литературе обележила се значајна годишњица у вези са одређеним
писцем, као и значајне, престижне награде (Нинова, Нобелова, Невен).
Посебно бисмо истакли следеће програме, односно програмске активности:
▪

Посета предшколаца и ученика основних школа 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, али и какода се опходе према позајмљеним књигама.

▪

Промоције илустрованих књига и сликовница које се релизују у сарадњи са издавачким
кућама. Наиме, Издавачке куће Креативни центар и ПрополисПлус 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 видеобима, пуштају илустрације.

▪

Гостовање запослених по вртићима и школама, са циљем промовисања библиотеке, као и и
наслова популарне дечје књижевности.

▪

Програми са децом са посебним потребама из Основне школе „Антон Скала” и децом из
Дома за децу без родитељског старања „Јован Јовановић Змај”.

Посебне активности и пројекти
Након колективног уписа чланова синдиката Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић”,
сарадња је настављена и нашим гостовањем на трибини посвећеној правима детета, која је
организована у Дневној болници Дечјег одељења за плућне болести. Том приликом, запосленима је
уручено 100 чланских карата на име чланарине у Библиотеци „Бора Станковић”, а поклоњено је
неколико сликовница и књига деци која се лече на том одељењу.
Упис пензионера старијих од 65 година на неколико пунктова у месним заједницама: у МЗ у Поп
Лукиној улици 17, у МЗ у Др Александра Костића 27, у МЗ у Динарској 14 и у МЗ у Булевару кнеза
Александра Карађорђевића 29 на Дедињу. Резултат ове активности је преко 80 уписа наших старијих
суграђана.

5.7.4 Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ
Основни показатељи
Број уписаних чланова

2017.
4.896

2018.
4.155

2019.
4.011
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Број корисника
35.812
31.534
23.724
Број издатих јединица библ. грађе
65.689
56.627
47.813
Обрт фонда
1,4
1
0,8
Број одржаних програма
68
73
77
Број посетилаца програма
5.196
11.246
9.413
Табела 7: Основни показатељи успешности рада, хронолошки преглед

Хронолошки приказ показује да је број чланова уписаних у 2019. години мањи од броја уписаних
чланова у 2018. и 2017. години.
Оно што је боље у односу на претходне године је број одржаних програма који је већи за 54% од
планираног.

5.7.5 Фонд
Активни фонд Библиотеке садржи 56.577 јединица библиотечке грађе, док се у депозиту (неактивни
фонд) налазило 38.690 јединица:
•

Библиотека „Исидора Секулић” - 22.531 књига.

•

Библиотека „Војислав Илић” - 9.818 књига.

•

Библиотека „Веселин Маслеша” - 6.341 књига.

Из неактивног фонда Библиотеке „Војислав Илић” који се једним (мањим) делом налази у
магацинским просторијама Библиотеке „Јован Јовановић Змај” преузете су 122 књиге, махом
лектире, за потребе Библиотеке „Исидора Секулић”. Списак тих књига је послат колегама за
имплементацију БИСИСА, промењена им је подлокација, тако да су оне сада у активном фонду.
Тренутно стање фонда у депозиту: 38.568 јединица.
Фонд Библиотеке је обогаћен са 3.582 јединице библиотечке грађе, од чега је највише набављено
публикација из стране и домаће књижевности, а затим из књижевности за децу.
У 2019. години расходовано је укупно 3.632 јединица грађе.
Ванредна делимична ревизија активног фонда Библиотеке „Веселин Маслеша” урађена је због
изузетно малих просторних капацитета, где је свако складиштење оштећених књига отежавало
најосновније функционисање Библиотеке. Депозитни део ове библиотеке није био предмет
ревизије. У Библиотеци „Вељко Петровић” ванредна ревизија је урађена због више поновљених
крађа књига које су се десиле у протекле две године. Ванредна ревизија у овом огранку је показала
да је од 2017. до сада нестало 1.140 књига.

5.7.6 Кадар
У Библиотеци „Исидора Секулић” запослено је 9 стручних радника: начелник, 4 библиотекара, 3
књижничара и 1 самостални књижничар. На основу уговора о привремено-повременим пословима
на пословима одржавања хигијене у Одељењу Библиотека „Исидора Секулић” и „Доситеј
Обрадовић” ангажована је Биљана Ивановић. У Библиотеци је преко пројекта БГ пракса од 17.6.2019.
до 17.9.2019. године била ангажована Маријана Сибинац.
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Библиотека је наставила са континуираном едукациом својих запослених, путем семинара,
радионица и стручних програма које су организовани током 2019. године. Детаљан приказ стручних
активности запослених, дат је у Одељку 3.10 Извештаја.

5.7.7 Простор и опрема
Библиотека „Вељко Петровић” је добила видео надзор, а Библиотека „Јован Јовановић Змај” је поред
видео надзора добила и металне решетке као заштиту од крађе.
Нови провајдер „Орион” инсталирао је своју опрему. Сви стари рутери су враћени бившем
провајдеру. Од опреме је набављено: бар-код читач, лаптоп, штампач, ламинатор и пројектор за
централну библиотеку, као и четири ламинатора за огранке

5.7.8 Сарадња
Библиотека је по први пут успоставила сарадњу и реализовала колективне уписе са Клиничкоболничким центром „Др Драгиша Мишовић” и са ученицима и наставницима гимназије „Стефан
Немања”. Настављена је сарадња са основним школама „Исидора Секулић”, „Његош”, „Војвода
Радомир Путник” и „Живојин Мишић” као и са Предшколском установом Савски венац, Средњом
струковном школом „Захарије Стефановић Орфелин” и Општином Савски венац.
Уз помоћ Општине Савски венац, успостављена је сарадња са клубовима за наше старије суграђане,
који се налазе при месним заједницама, што је резултирало новим члановима међу пензионерима.
Деца предшколских и школских установа континуирано долазе у организоване посете које
реализујемо као значајан вид неговања читалачких навика и везивања деце за библиотеку као
културну установу. 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 децом са посебним потребама из школе „Антон Скала”.

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 2019. години
▪

У Библиотеку је уписано 8.500 чланова чиме је план остварен 100%;
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▪

Велики успех глобалне Вики кампање уређивања референци #1lib1ref. Свој допринос
кампањи дали су уредници Википедије из Одељења библиотеке „Лаза Костић“.

5.8.3 Основни показатељи успешности рада – чланови, коришћење услуга, програми
5.8.3.1 Чланови
У току 2019. године, у Библиотеку је уписано укупно 8.500 чланова, што чини 100% остварења плана.
Планирано

Остварено

% остварења
плана
100%

Број уписаних чланова
8.500
8.500
Табела 1: Број уписаних чланова у 2019. год.

Као што се из доње табеле може видети, највише чланова уписано је у Централној библиотеци „Лаза
Костић“, Баново брдо, а потом у Огранку „Ђура Јакшић“, Железник.
Одељење библиотека „Лаза Костић”, Чукарица
Централна библиотека „Лаза Костић“, Баново брдо
Огранак „Прометеј”, Баново брдо
Огранак „Ђура Јакшић“, Железник
Огранак „Душко Радовић“, Церак
Огранак у селу Рушањ
Укупно

Остварено
5.562
562
1282
688
406
8.500

Табела 2: Број уписаних чланова у 2019. год., по објектима

Највише чланова у Библиотеку је уписано у мају, октобру и децембру, а најмање у јуну и августу.

Број уписаних
чланова

јан

феб

март

апр

мај

јун

јул

авг

сеп

окт

нов

дец

849

312

272

303

2.529

170

261

202

218

2.098

233

1.053

Табела 3: Број уписаних чланова у 2019. год., по месецима

Посматрано према полу, у Библиотеку је уписано укупно 4.678 жена и 3.822 мушкараца, што показује
да је већи број чланова женског пола.
Посматрано према занимању/узрасту, највише је уписано ученика основне школе - 2.308, за њима
следе запослени - 2.004. Најмање је уписаних из категорије „остали“ - 149.
Занимање/узраст
Деца предшколског узраста
Ученици основне школе
Ученици средње школе
Студенти
Запослени
Незапослени (према евиденцији НСЗ)

Број чланова
1.641
2.308
434
626
2.004
200
Пензионери са плаћеном чланарином
219
Пензионери
1.138
65+
919
Остали
149
Укупно
8.500
Табела 4: Број уписаних чланова у 2019. год., према занимању/узрасту
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Од укупног броја чланова, њих 4.802 (56%) у Библиотеку су се уписали први пут, док је 3.698 (44%)
чланова обновило чланство.
Библиотека је реализовала колективне уписе чланова са више установа: 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 2019. години користило је укупно 78.498 корисника, од чега фонд 69.549,
читаоницу 1.036, интернет читаоницу 108, а референсне услуге 7.805 корисника. Фонд су највише
користили запослени и корисници из категорије „65+“ и пензионери, ученици основних и средњих
школа, читаоницу студенти и млади (средња школа), интернет услуге исто, а референсне услуге
одрасли, млади и деца предшколског узраста.
На коришћење је издато укупно 155.707 јединица библиотечке грађе, што чини 18 јединица по
уписаном члану. Табела испод показује да је издато 15% више јединица од планираног, тако да
можемо констатовати да је план премашен. С обзиром да се у Библиотеци налази укупно 88.34811
јединица библиотечке грађе, остварен је обрт фонда од 1,8. Укупно је издато 155.581 јединица
књижне и 126 јединица некњижне грађе.
Планирано

Остварено

% остварења
плана
Број издатих јединица библ. грађе
135.000
155.707
115%
Табела 5: Број издатих јединица библиотечке грађе у 2019. год.

5.8.3.3 Програми
У Библиотеци је током 2019. године одржано укупно 146 културно-образовних програма, чиме је
план (80) премашен за 54%. Програме је посетило укупно 14.864 особа, од чега је 6.593 особа
посетило програме за одрасле, а 8.271 програме за децу и младе. Одржано је 57 програма за
одрасле и 89 програма за децу и младе.
Број
Број
програма
посетилаца
Програми за одрасле
57
6.593
Програми за децу и младе
89
8.271
Укупан број програма/посетилаца
146
14.864
Табела 6: Број одржаних програма у 2019. год.
Културно-образовни програми

Посебно бисмо истакли следеће програме, односно програмске активности:
▪

11

6.03. у просторијама читаонице Библиотеке „Лаза Костић“ одржан је програм (један сусрет)
поводом књиге „Урнебесна физика“. Посетиоци су били изабрани ученици шестих разреда
(30 ученика) ОШ „Бановић Страхиња“. Аутори (Светислав Пауновић, Бранко Стевановић, Игор
Коларов) су добили престижну награду НЕВЕН 2016. године у области популарне науке, од

Активни фонд Библиотеке садржи 88.348 библиотечких јединица (84.405 + годишњи прираштај 3.943)
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организације „Пријатељи деце Србије“ и до сада је књига доживела 11 издања у Србији и
једно у Македонији;
▪

26.3. у просторијама Библиотеке „Лаза Костић“ извршен је пријем групе студената
архитектуре (мастер студије) са арх. проф. Бориславом Петровићем (Департман за
архитектуру – Архитектонски факултет Београд). Циљ посете је упознавање са делатностима
јавне позајмне библиотеке – стандарди, достигнућа, потребе. Студенти су упознати са свим
посебностима библиотека као темеља културе друштва и државе, типовима библиотека,
библиотечким стандардима.

Посебне активности и пројекти
Током јануара и фебруара 2019. године, Викимедија Србије, Универзитетска библиотека „Светозар
Марковић” и Библиотека града Београда покренуле су нову кампању уређивања референци на
Википедији на српском језику - #1Lib1Ref. Познато је од раније да је кампања глобалног карактера и
да се спроводи у бројним земљама широм света у склопу прославе рођендана Википедије на
енглеском језику. Циљ је да се мотивишу библиотекари 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, омогућава се да све информације буду
проверљиве, а тиме је Википедија поузданија. Кампања је почела 15. јануара и трајала је до 5.
фебруара, а подржана је од стране Библиотеке Википедије и у бројним Викимедијиним огранцима
широм света. Свој допринос кампањи дали су уредници Википедије са Чукарице, (Јасна Јанковић,
Владан Николић) Раковице (Андријана Јеловац, Зорица Јовичић) и Барајева (Виолета Младеновић).
Резултат - глобална кампања уређивања референци #1lib1ref сврстала је Србију у сам врх Вики
заједница које су унеле највећи број референци поводом Википедијиног рођендана. Укупно 28
уредника Википедије на српском језику (шест активних је из Библиотеке града Београда) унело је
чак 1.672 референце у чланке где су оне недостајале. Поводом успеха кампање у нашој земљи, 20.02,
у просторијама УНИЛИБ, Викимедија Србије, Библиотека града Београда и Универзитетска
библиотека „Светозар Марковић” организовале су завршни догађај и дружење учесника ове акције у
Србији.
Пројекат „Вики сениор“ - радионица уређивања чланака на Википедији за пензионере, започета
крајем јануара 2019. Радионица се одржава редовно једном недељно, сваког петка у електронској
читаоници библиотеке „Драган Лукић”. У оквиру пројекта организовале су се посете и фото-туре по
музејима, парковима и манифестацијама. У пројекту су, као инструктори, учествовали библиотекари
који су 2018. године учествовали у пројекту „Београдски библиотекари о Београду“. Координатор
пројекта је Милица Буха, библиотекар, дугогодишња активна уредница Википедије, сарадница на
пројекту „Викибиблиотекар“ (Вики налог: BuhaM). Асистенти на радионицама су Андријана Јеловац,
библиотекар, Раковица (Вики налог: Андријана), Зорица Јовичић, библиотекар, Раковица (Вики налог:
Зорица Јовичић), Александра Маринко, књижничар, Стари град (Вики налог: Aleksandra Marinko),
Виолета Младеновић, књижничар, Барајево (Вики налог: БиблиотекаЈД). Подршка је Владан
Николић, начелник општинских библиотека Чукарице, Раковице и Барајева, активни уредник
Википедије (Вики налог: БиблиотекаЛКМБЈД).

5.8.4 Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ
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Основни показатељи
2017.
2018.
2019.
Број уписаних чланова
8.516
8.507
8.500
Број корисника
82.364
81.084
78.498
Број издатих јединица библ. грађе
151.621
161.936
155.707
Обрт фонда
1,9
1,6
1,8
Број одржаних програма
145
141
146
Број посетилаца програма
14.289
11.966
14.864
Табела 7: Основни показатељи успешности рада, хронолошки преглед

Хронолошки приказ показује да је број чланова уписаних у 2019. години приближан броју уписаних
чланова у 2018. и 2017. години, тј. незнатно мањи.

5.8.5 Фонд
Активни фонд Библиотеке садржи 88.348 јединица библиотечке грађе, док се у депозиту (неактивни
фонд) налази 5.209 јединица.
Фонд Библиотеке је обогаћен са 3.943 јединица библиотечке грађе, од чега је највише набављено
публикација из стране и домаће књижевности, а затим из књижевности за децу.
У 2019. години, није било расходованих јединица грађе.

5.8.6 Кадар
У Одељењу библиотека „Лаза Костић“ ради 9 стручних радника (5 библиотекара, 1 виши књижничар,
3 књижничара).
Стручни испит из библиотекарства (мајски рок), успешно су положиле Кристина Савић (разлика у
испитима књижничар-библиотекар) и Марина Соколовић (стручни испит за 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 ревитализације Огранка у приградском насељу Умка,22.11.2019. обављена је посета
могућој локацији (Ул. Илије Бабића 11, Умка) тј. објекту у коме би, од марта 2020., требало да ради
библиотечки огранак. Испред грађанске иницијативе, ревитализацију Огранка је потраживао
грађанин Умке, Урош Ристановић. Обилазак локације и лични увид у квадратуру и функционалност
просторије обавили су Јасмина Нинков, директорка Библиотеке града Београда, Милијана Јокић,
помоћник директора за финансијско пословање и Владан Николић, начелник Одељења Чукарица,
Раковица, Барајево.
Постављен клима уређај (11.7.2019.) у научној читаоничкој просторији Библиотеке „Лаза Костић“ у
којој се налазе библиофилска издања и ретке скупоцене издавачке целине.
Током месеца новембра, обављена је промена интернет опреме – уместо провајдера „Беотел“ сада
је провајдер „Орион“. Опрема је у функцији и ради у поузданом режиму.
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Истог месеца испоручена је и компјутерска опрема: Лаптоп LENOVO 81HN (ком. 1), мрежни штампач
LEXMARK B2442 (ком. 1), ручни скенер ZEBRA LS 1203 са постољем (ком. 6), бар-код штампач ZEBRA GS
420 (ком. 1), пројектор MW 535 (ком. 1), ламинатор (апарат за пластифицирање чланских карти)
SATURN 3i A4 (ком. 1).

5.8.8 Сарадња
Сарадња (упис, програми) са установама и организацијама на територији локалне заједнице: Градска
општина Чукарица, ЈП ПТТ „Београдски венац“ Чукарица, вртићи предшколске установе Чукарица,
чукаричке основне школе, професорски колектив XIII београдске гимназије, Центар за културу
Чукарица, организација „Пријатељи деце Чукарице“, Црвени крст Чукарице.

5.8.9 Друштвена одговорност
Поводом Светског дана Црвеног крста (8. мај) и Националног дана добровољних давалаца крви, који
се сваке године обележавају у оквиру недеље Црвеног крста, у општини Чукарица је одржан пријем
за добровољне даваоце и децу-учеснике конкурса „Крв живот значи“. Пријем се одржао у
организацији Црвеног крста Чукарица и уз подршку Општине Чукарица. Библиотека је имала свој
допринос обележавању овог скупа додељивањем традиционалних бесплатних чланских карти за
добровољне даваоце крви, добитнике плакета и јавних признања, чукаричким основцима који су
учествовали у литерарном и ликовном конкурсу посвећеном добровољном давалаштву.

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 2019. години
▪

Упис 6.684 чланова што представља 95.49% остварења плана;

▪

Остварена сарадња са Активом школских библиотека у Гроцкој; остварени контакти са
Центром за културу „Гроцка”; остварени контакти и сарадња са Инфо центром Општине
Гроцка.

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

155

5.9.3.1 Чланови
У току 2019. године, у Библиотеку је уписано укупно 6.684 чланова, што чини 95% остварења плана.

Број уписаних чланова

Планирано

Остварено

7.000

6.684

% остварења
плана
95%

Табела 1: Број уписаних чланова у 2019. год.

Као што се из доње табеле може видети, највише чланова уписано је у Огранку у Калуђерици, а
потом у Централном одељењу „Илија Гарашанин”.
Одељење библиотека „Илија
Гарашанин”, Гроцка
Огранак „Калуђерица”
Централна библиотека
Огранак „Дечје одељење”
Огранак „Врчин”
Укупно

Остварено
2.610
1.729
1.707
638
6.684

Табела 2: Број уписаних чланова у 2019 год., по објектима

Највише чланова у Библиотеку је уписано у септембру и новембру, а најмање у јануару и јуну.

Број уписаних
чланова

јан

феб

март

апр

мај

јун

јул

авг

сеп

окт

352

423

407

468

431

330

373

346

1.013

798

нов
940

дец
803

Табела 3: Број уписаних чланова у 2019 год., по месецима

Посматрано према полу, у Библиотеку је уписано укупно 3.732 жене и 2.952 мушкараца, што показује
да је већи број чланова женског пола.
Посматрано према занимању/узрасту, највише је уписано предшколске деце - 2.672, за њима следе
ученици средњих школа - 1.471. Најмање је уписаних особа старости преко 65 година - 51.
Занимање
Деца предшколског узраста
Ученици основне школе
Ученици средње школе
Студенти
Запослени
Незапослени
Пензионери

Пензионери са плаћеном чланарином
65+

Остали
Укупно

Број чланова
2.672
1.471
612
401
888
152
421
472
51
16
6.684

Табела 4: Број уписаних чланова у 2019 год., према занимању/узрасту

Од укупног броја чланова, њих 2.817 (42%) у Библиотеку су се уписали први пут, док је 3.867 (58%)
чланова обновило чланство.
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Библиотека је реализовала колективне уписе чланова са са предшколским и школским установама на
подручју Општине Гроцка.
5.9.3.2 Корисници и коришћење услуга
Услуге Библиотеке у 2019. години користило је укупно 50.350 корисника, од чега фонд 42.831,
читаоницу 2.575, интернет читаоницу 54, а референсне услуге 4.890 корисника. Фонд су највише
користила деца предшколског узраста, запослени и ученици средњих школа, читаоницу млади,
интернет услуге деца предшколског узраста, а референсне услуге млади.
На коришћење је издато укупно 96.036 јединица библиотечке грађе, што чини 14 јединица по
уписаном члану. Табела испод показује да је издато 4% мање јединица од планираног, тако да
можемо констатовати да план није премашен. С обзиром да се у Библиотеци налази укупно 73.673
јединица библиотечке грађе, остварен је обрт фонда од 1.3.

Број издатих јединица библ. грађе

Планирано

Остварено

100.000

96.036

% остварења
плана
96%

Табела 5: Број издатих јединица библиотечке грађе у 2019. год.

5.9.3.3 Програми
У Библиотеци је током 2019. године одржано укупно 103 културно-образовних програма, што чини
54.4% плана. Програме је посетило укупно 6.050 особа, од чега је 2.568 особа посетило програме за
одрасле, а 3.482 програме за децу и младе. Одржано је 43 програма за одрасле и 60 програма за
децу и младе.
Културно-образовни програми
Програми за одрасле
Програми за децу и младе
Укупан број програма/посетилаца

Број
програма
43
60
103

Број
посетилаца
2.568
3.482
6.050

Табела 6: Број одржаних програма у 2019. год.

Претежно заступљене тематске изложбе књига и промоције књига.

5.9.4 Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ
Основни показатељи
Број уписаних чланова
Број корисника
Број издатих јединица библ. грађе
Обрт фонда
Број одржаних програма
Број посетилаца програма

2017.
7.790
74.338
113.494
1,6
155
10.880

2018.
7.211
74.060
108.868
1,5
189
7.989

2019.
6.684
50.350
96.036
1,3
103
6.050

Табела 7: Основни показатељи успешности рада, хронолошки преглед
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Хронолошки приказ показује да је број уписаних чланова у 2019. години мањи од уписаних чланова у
2017. и 2018. години.

5.9.5 Фонд
Активни фонд Библиотеке садржи 73.673 јединица библиотечке грађе, у депозиту (неактивни фонд)
нема јединица грађе.
Фонд Библиотеке је обогаћен са 3.812 јединица библиотечке грађе, од чега је највише набављено
публикација из стране књижевности 1.316, а затим из дечје књижевности 1029.
У 2019. години, расходовано је (предложено за расход) укупно 2.647 јединица.

5.9.6 Кадар
2 запослена са високим образовањем и стручним звањем библиотекар, 4 запослена 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
Централна библиотека „Илија Гарашанин” је добила штампач,
пластифицирање картица, опрему за очитавање бар-кодова и пројектор.

лаптоп,

ламинатор

за

5.9.8 Сарадња
Сарадња са предшколским установама и основним школама на подручју Општине Гроцка, са
Центром за културу Гроцка, Инфо центром Општине Гроцка, Активом школских библиотекара Гроцке,
Добровољним даваоцима крви.

5.9.9 Друштвена одговорност
Сарадња са хуманитарном акцијом РТС-а „Књига солидарности“.

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 2019. години
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▪

У Библиотеку je уписанo 5.565 чланoвa (10% укупног становништва општине Младеновац),
чиме је остварено 93% од планираног;

▪

Одржанa су 73 разноврсна програма за децу и одрасле, што чини 121% 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 2019. године, у Библиотеку је уписано укупно 5.565 чланова, што чини 93% остварења плана.

Број уписаних чланова

Планирано

Остварено

6.000

5.565

% остварења
плана
93%

Табела 1: Број уписаних чланова у 2019. год.

Највише чланова у Библиотеку је уписано у новембру и октобру, а најмање чланова у марту и јуну.

Број уписаних
чланова

јан

феб

март

апр

мај

јун

јул

авг

сеп

окт

нов

дец

299

278

138

179

171

141

526

540

698

724

1.207

664

Табела 2: Број уписаних чланова у 2019 год., по месецима

Посматрано према полу, у Библиотеку је уписано укупно 2.609 жена и 2.956 мушкарца, што показује
да је већи број чланова мушког пола.
Посматрано према занимању/узрасту, највише је уписано деце предшколског узраста - 2.194, за
њима следе ученици основних школа - 916. Најмање је пензионера с плаћеном чланарином - 16.
Занимање
Деца предшколског узраста
Ученици основне школе
Ученици средње школе
Студенти
Запослени
Незапослени (према евиденцији НСЗ)
Пензионери

Пензионери са плаћеном чланарином
65+

Остали
Укупно

Број чланова
2.194
916
280
140
799
29
16
379
363
828
5.565

Табела 3: Број уписаних чланова у 2019 год., према занимању/узрасту

Од укупног броја чланова, њих 1.986 (35,7%) у Библиотеку су се уписали први пут, док је 3.579 (64,3%)
чланова обновило чланство
5.10.3.2 Корисници и коришћење услуга
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Услуге Библиотеке у 2019. години користило је укупно 21.468 корисника, од чега фонд 17.252,
читаоницу 1.742, а референсне услуге 2.474 корисника. Фонд су највише користили предшколци,
ученици основних школа и корисници из категорије 65+, читаоницу и референсне услуге највише су
користили млади (средњошколци, студенти) и деца (предшколци и основци).
На коришћење је издато укупно 62.787 јединица библиотечке грађе, што чини 11 јединица по
уписаном члану. Табела испод показује да је издато 11% мање јединица од планираног, тако да
можемо констатовати да план није премашен. С обзиром да се у Библиотеци налази укупно 75.292
јединица библиотечке грађе, остварен је обрт фонда од 0,8. Укупно је издато 62.607 јединица
књижне и 180 јединица некњижне грађе.
Планирано

Остварено

70.000

62.787

Број издатих јединица библ. грађе

% остварења
плана
89%

Табела 4: Број издатих јединица библиотечке грађе у 2019. год.

5.10.3.3 Програми
Одржана су укупно 73 културно-образовна програма, чиме је план испуњен 121%. Програме је
посетило укупно 846 особа, од чега је 195 особа посетило програме за одрасле, а 980 програме за
децу и младе. Одржано је 12 програма за одрасле и 61 програм за децу и младе.
Културно-образовни програми
Програми за одрасле
Програми за децу и младе
Укупан број програма/посетилаца

Број
програма
12
61
73

Број
посетилаца
195
785
980

Табела 5: Број одржаних програма у 2019. год.

Највише је било програма за децу и младе, а најпосећеније су биле промоције и радионице.
Посебно бисмо истакли следеће програме, односно програмске активности:
▪

Промоције књига: Последњи аргонаут Александра Гаталице; Клавирштимер Зорана Грујића
Грује; Цвркут у магли, збирка хаику поезије песника Зорана Антонијевића; романи
Запричавање Заваравање Завиривање и Кроз прстохват цимета ауторке Александре
Михајловић; Збирка песама, аутора Ивана Нисића; Педагогија потлачених роман бразилског
теоретичара Паула Фреиреа; Никад не реци никад Јоване Јовановић, најмлађег писца међу
психолозима у Србији.

▪

Радионице: Понедељком у 10, хуманитарног карактера, са младим корисницима из Дневног
боравка деце ометене у развоју; Хајде да читамо заједно с предшколцима и ученицима
првих разреда основних школа; Писање критичког приказа, радионица намењена
ученицима основних школа;

▪

О изражајном читању за ученике нижих разреда из издвојених одељења основних школа
„Момчило Живојиновић” и „Свети Сава” из Младеновца.
Организоване посете Библиотеци ученика нижих разреда из издвојених одељења основних
школа с територије младеновачке општине.
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5.10.4 Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ
Основни показатељи
Број уписаних чланова
Број корисника
Број издатих јединица библ. грађе
Обрт фонда
Број одржаних програма
Број посетилаца програма

2017.
5.436
29.729
79.992
1,1
170
6.014

2018.
5.542
26.697
72.559
1
71
1.124

2019.
5.565
21.468
62.787
0,8
73
980

Табела 6: Основни показатељи успешности рада, хронолошки преглед

Хронолошки приказ показује да је број чланова уписаних у 2019. години скоро идентичан с бројем
уписаних чланова у 2018. и у 2017. години. Број корисника у 2019. години је мањи у односу на број
корисника у 2018. и 2017. години. Број издатих јединица библиотечке грађе у 2019. години је мањи
у односу на број издатих једница у 2018. и 2017. години. Обрт фонда у 2019. години је мањи од обрта
фонда у 2018. и 2017. години. Број одржаних програма у 2019. години је незнатно већи од броја
одржаних програма у 2018., а знатно мањи од броја одржаних програма у 2017. години. Број
посетилаца програма у 2019. години је мањи у односу на 2018. и 2017. годину.

5.10.5 Фонд
Активни фонд Библиотеке садржи 75.292 јединице библиотечке грађе, док се у депозиту (неактивни
фонд) налази 4.500 јединица.
Фонд Библиотеке је обогаћен са 2.794 јединице библиотечке грађе, од чега је највише набављено
публикација из стране и домаће књижевности, а затим из књижевности за децу.

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 (мировање
радног односа).
Стручни испит су положили: Никола Филиповић, библиотекар (29. маја и 5. јуна) и Мирјана
Радојичић, књижничар ( 02. и 10. децембра).
Детаљан приказ стручног усавршавања запослених, дат је у Одељку 3.10 Извештаја.

5.10.7 Простор и опрема
Oд рачунарске опреме Библиотекa је добила: 1 штампач Lexmark B2442, 1 лаптоп Lenovo V 130-15 IKB,
1 пројектор Benq MW535, 1 спектра А4 ламинатор - за пластифицирање чланских карата, 1 штампач
Зебра и читач бар-кода (2 комада).
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5.10.8 Сарадња
У реализацији појединих културних програма Библиотека сарађује са Центром за културу
Младеновац, Музејом Младеновац, основним школама и предшколским установама.

5.10.9 Друштвена одговорност
У Библиотеци се већ дуги низ година одвија акција добровољног давања крви у сарадњи са Црвеним
крстом - одељење Младеновац.
Једном недељно, у Библиотеци, са корисницима из Дневног боравка за децу ометену у развоју
одржавaју се радионице „Понедељком у 10”.

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 2019. години
▪

У Библиотеку је уписано 6.000 чланова, чиме је план остварен 100%;

▪

Остварене су планиране програмске активности;

▪

Учешће у пројекту „Вики Сениор” у сарадњи са Викимедијом Србије.

5.11.3 Основни показатељи успешности рада – чланови, коришћење услуга, програми
5.11.3.1 Чланови
У току 2019. године, у Библиотеку је уписано укупно 6.000 чланова, што чини 100% остварења плана.
Планирано

Остварено

Број уписаних чланова
6.000
6.000
Табела 1: Број уписаних чланова у 2019. год.

% остварења
плана
100%

Као што се из доње табеле може видети, највише чланова уписано је у Централној библиотеци
„Миодраг Булатовић“, а потом у Oгранку „Исидора Секулић“, Ресник.
Одељење библиотека „Миодраг Булатовић” Раковица
Централна библиотека „Миодраг Булатовић“, Раковица

Остварено
5.325
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Огранак „Исидора Секулић“, Ресник
Укупно

675
6.000

Табела 2: Број уписаних чланова у 2019. год., по објектима

Највише чланова у Библиотеку је уписано у мају, октобру и децембру, а најмање у фебруару, јулу и
јуну.

Број уписаних
чланова

јан

феб

март

апр

мај

јун

јул

авг

сеп

окт

нов

дец

226

181

270

265

1.396

185

163

210

771

833

544

956

Табела 3: Број уписаних чланова у 2019. год., по месецима

Посматрано према полу, у Библиотеку је уписано укупно 3.123 жена и 2.877 мушкараца, што показује
да је већи број чланова женског пола.
Посматрано према занимању/узрасту, највише је уписано запослених - 1.576, за њима следе ученици
основне школе - 1.379. Најмање је уписаних је за уписну категорију „остали“ - 175.
Занимање/узраст
Деца предшколског узраста
Ученици основне школе
Ученици средње школе
Студенти
Запослени
Незапослени (према евиденцији НСЗ)

Број чланова
775
1.379
159
444
1.576
200
Пензионери са плаћеном чланарином
280
Пензионери
1.292
65+
1.012
Остали
175
Укупно
6.000
Табела 4: Број уписаних чланова у 2019. год., према занимању/узрасту

Од укупног броја чланова, њих 2.808 (47%) у Библиотеку су се уписали први пут, док је 3.123 (53%)
чланова обновило чланство.
Библиотека је реализовала колективне уписе чланова са: ЈП ПТТ Србија, радна јединица „Београдски
венац“ (Раковица); 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 2019. години користило је укупно 27.719 корисника, од чега фонд 19.489, а
референсне услуге 8.230 корисника. Фонд су највише користили запослени, „65+“, ученици основних
школа, средњих школа и деца предшколског узраста, а референсне услуге одрасли, млади и деца
предшколског узраста.
На коришћење је издато укупно 55.382 јединице библиотечке грађе, што чини 9 јединица по
уписаном члану. Табела испод показује да је издато 45% мање јединица од планираног, тако да
можемо констатовати да план није премашен. С обзиром да се у Библиотеци налази укупно 57.229
јединица библиотечке грађе, остварен је обрт фонда од 1.
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Планирано

Остварено

% остварења
плана
Број издатих јединица библ. грађе
100.000
55.382
55%
Табела 5: Број издатих јединица библиотечке грађе у 2019. год.

5.11.3.3 Програми
У Библиотеци је током 2019. године одржано укупно 60 културно-образовних програма, чиме је план
(50) премашен за 1,2%. Програме је посетило укупно 5.500 особа, од чега је 2.834 особа посетило
програме за одрасле, а 2.666 програме за децу и младе. Одржано је 32 програма за одрасле и 28
програма за децу и младе.
Број
Број
програма
посетилаца
Програми за одрасле
32
2.834
Програми за децу и младе
28
2.666
Укупан број програма/посетилаца
60
5.500
Табела 6: Број одржаних програма у 2019. год.
Културно-образовни програми

Посебно бисмо истакли програм „Најпознатији српски писци долазе у ваш комшилук“ у сарадњи са
Управом Центра за културу Раковица: гостовање писаца и предавача обезбеђује Центар у чијим
просторијама се и одржавају програмске активности, оглашавање програма путем плаката и одзив
публике обавеза је Библиотеке; 8. марта одржан је први књижевни програм „Сања Домазет : Љубав
није довољна“.
Посебне активности и пројекти
Почетком 2019. године као пилот-пројекат, а званично у марту, у сарадњи са Викимедијом Србије,
започет је пројекат „Вики Сениор”, намењен првенствено најстаријим корисницима као вид
креативне активности и квалитетног дружења. Пројекат је водила Милица Буха која је и предавачинструктор (Звездара) уз подршку, између осталих, и библиотекарки, Андријане Јеловац и Зорице
Јовичић.

5.11.4 Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ
Основни показатељи
2017.
2018.
Број уписаних чланова
6.543
5.176
Број корисника
36.925
30.211
Број издатих јединица библ. грађе
75.240
67.317
Обрт фонда
1,5
0,8
Број одржаних програма
67
55
Број посетилаца програма
6.275
6.959
Табела 7: Основни показатељи успешности рада, хронолошки преглед

2019.
6.000
27.719
55.382
1
60
5.500

Хронолошки приказ показује да је број чланова уписаних у 2019. години већи од уписаних чланова у
2018. години, а мањи од уписаних чланова у 2017. години.

5.11.5 Фонд
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Активни фонд Библиотеке садржи 57.22912 јединица библиотечке грађе, док се у депозиту
(неактивни фонд) налази 26.47713 јединица.
Фонд Библиотеке је обогаћен са 3.425 јединица библиотечке грађе, од чега је највише набављено
публикација из стране и домаће књижевности, а затим из књижевности за децу.
У 2019. години није било расхода библиотечке грађе.

5.11.6 Кадар
Одељење библиотека „Миодраг Булатовић“ има 6 стручних радника (3 библиотекара, 3
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.

5.11.7 Простор и опрема
И даље су привремено затворени огранци „Милош Црњански“, Стара Раковица и Огранак „Мирослав
Антић“, Видиковац.
20.3.2019. године одржан је састанак у вези са ревитализацијом раковичких библиотека. Састанку су
присуствовали представници Секретаријата за културу (Иван Карл), БГБ (Јасмина Нинков, директорка
БГБ, Милијана Јокић, Миодраг Перовић, Владан Николић) и ГО Раковица (Владан Коцић, председник
и Снежана Предојевић, члан Већа). Закључци са Састанка:
▪

ГО Раковица помоћи ће Библиотеци града Београда у вези са ревитализацијом раковичког
огранка „Милош Црњански“ у смислу спровођења грађевинске реконструкције платоа испред
улаза у Библиотеку (децембар 2019.) и хигијенског кречења заједничког ходничког улаза;

▪

За затворен библиотечки објекат у насељу Петлово брдо, одређена је постојећа локација
Тржног центра, улица Милорада Драшковића 24а (28), али са знатним проширењем у
приземљу објекта (додатних 200m2). Најпре је урађено архитектонско идејно решење
(септембар 2019.), потом пројектно (октобар 2019.). Трошак идејног и пројектног решења
сносила је ГО Раковица. Финансијер даљих радова предвиђених пројектом је Скупштина
града Београда тј. Секретаријат за социјалну заштиту и Секретаријат за културу. Поводом ове
најављене реконструкције пословног простора од 500m2 (Библиотеци припада 250m2) на
адреси Милорада Драшковића 24а (Петлово брдо), раде се припремне радње за исељење
библиотечког инвентара и очуване опреме. Унутрашњи грађевински радови очекују се за
период прве половине 2020. Књижни фонд се додатно прегледа и пакује у кутије, врши се
демонтажа очуване библиотечке опреме (полице);

12

Активни фонд Библиотеке садржи 57.229 библиотечких јединица (53.804 + годишњи прираштај 3.425)

13

Реч је о књижним фондовима две затворене библиотеке (огранка) – „Иво Андрић“ Петлово брдо (трајно
затворено од новемра 2011.) и „Мирослав Антић“ Видиковац („привремено“ затворено од маја 2014.)
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▪

За привремено затворени библиотечки објекат на локацији насеља Видиковац (Библиотека
„Мирослав Антић“), уговорена је обавеза ГСК и Библиотеке града Београда око заједничког
осмишљавања финансијског плана за 2020. годину (трошкови радова на хидро и термо
изолацији објекта).

Током месеца маја 2019. у привремено затвореном огранку „Милош Црњански“, постављене су
додатне полице преузете из просторије где се некада налазио огранак (суседна просторија која је
предмет грађевинске адаптације). Овим је обезбеђен смештај од додатних 700 јединица.
На XIX седници Управног одбора Библиотеке града Београда 16.12.2019. године, донета је одлука
(5805/01 од 16.12.2019.) о привременом затварању Огранка „Исидора Секулић“ у улици Милене
Павловић Барили 6Б (Тржни центар „Авала град“). Огранак је неуслован за даљи рад.
Током месеца новембра, урађена је промена интернет опреме, уместо провајдера „Беотел“ сада је
провајдер „Орион“. Опрема је у функцији и ради у поузданом режиму.
Истог месеца, испоручена је и компјутерска опрема: Лаптоп LENOVO 81HN (ком. 1), мрежни штампач
LEXMARK B2442 (ком. 1), ручни скенер ZEBRA LS 1203 са постољем (ком. 4), бар-код штампач ZEBRA GS
420 (ком. 1), пројектор MW 535 (ком. 1) ламинатор (апарат за пластифицирање чланских карти)
SPECTRA A4 (ком. 1).

5.11.8 Сарадња
Сарадња са установама и организацијама на територији локалне заједнице: Градска општина
Раковица, ЈП ПТТ „Београдски венац“ (Раковица), вртићи раковичке предшколске установе,
раковичке основне школе, професорски колектив гимназије „Патријарх Павле“, Центар за културу
Раковица, организација „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 2019. години
▪

У Библиотеку је уписано 3.500 чланова чиме је план остварен 100%;

▪

Планиране програмске активности су успешно остварене.

5.12.3 Основни показатељи успешности рада – чланови, коришћење услуга, програми
5.12.3.1 Чланови
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У току 2019. године, у Библиотеку је уписано укупно 3.500 чланова, што чини 100% остварења плана.
Планирано

Остварено

% остварења
плана
100%

Број уписаних чланова
3.500
3.500
Табела 1: Број уписаних чланова у 2019. год.

Као што се из доње табеле може видети, највише чланова уписано је у Централној библиотеци „Јован
Дучић“, Барајево, а потом у огранку „Бранко Ћопић“ у Вранићу.
Одељење библиотека „Јован Дучић”, Барајево
Централна библиотека „Јован Дучић“, Барајево
Огранак „Бранко Ћопић“, Вранић
Укупно

Остварено
2.940
560
3.500

Табела 2: Број уписаних чланова у 2019. год., по објектима

Највише чланова у Библиотеку је уписано у мају и децембру, а најмање у августу, фебруару, јулу.

Број уписаних
чланова

јан

феб

март

апр

мај

јун

јул

авг

сеп

окт

нов

дец

84

52

80

83

1.128

336

56

20

70

569

222

800

Табела 3: Број уписаних чланова у 2019. год., по месецима

Посматрано према полу, у Библиотеку је уписано укупно 1.895 жена и 1.605 мушкараца, што показује
да је већи број чланова женског пола.
Посматрано према занимању/узрасту, највише је уписано запослених - 804, за њима следе деца
предшколског узраста - 804. Најмање је уписаних ученика средње школе - 64.
Занимање/узраст
Деца предшколског узраста
Ученици основне школе
Ученици средње школе
Студенти
Запослени
Незапослени (према евиденцији НСЗ)

Број чланова
804
441
64
274
829
193
Пензионери са плаћеном чланарином
32
Пензионери
602
65+
570
Остали
293
Укупно
3.500
Табела 4: Број уписаних чланова у 2019. год., према занимању/узрасту

Од укупног броја чланова, њих 1.796 (51%) у Библиотеку су се уписали први пут, док је 1.704 (49%)
чланова обновило чланство.
Библиотека је реализовала колективне уписе чланова са више установа и организација: Градска
општина Барајево (73), Центар за културу Барајево (10), Организација пензионера, добровољни
даваоци крви (Црвени крст Барајево), деца предшколског узраста из вртића у окружењу библиотека
као и ученици првих разреда барајевских основних школа.
5.12.3.2 Корисници и коришћење услуга
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Услуге Библиотеке у 2019. години користило је укупно 14.413 корисника, од чега фонд 11.790,
читаоницу 451, а референсне услуге 2.172 корисника. Фонд су највише користили запослени, ученици
основних школа и деца предшколског узраста, читаоницу и референсне услуге млади и деца.
На коришћење је издато укупно 28.051 јединица библиотечке грађе, што чини 8 јединица по
уписаном члану. Табела испод показује да је издато 6% мање јединица од планираног (план није
премашен). С обзиром да се у Библиотеци налази укупно 46.889 jединица библиотечке грађе,
остварен је обрт фонда од 0,6. Укупно је издато 28.048 јединица књижне и 3 јединице некњижне
грађе.
Планирано

Остварено

% остварења
плана
Број издатих јединица библ. грађе
30.000
28.051
94%
Табела 5: Број издатих јединица библиотечке грађе у 2019. год.

5.12.3.3 Програми
У Библиотеци је током 2019. године одржано укупно 79 културно-образовних програма, чиме је план
премашен за 25%. Програме је посетило укупно 4.955 особа, од чега је 1.524 особа посетило
програме за одрасле, а 3.431 програме за децу и младе. Одржано је 20 програма за одрасле и 59
програма за децу и младе.
Број
Број
програма
посетилаца
Програми за одрасле
20
1.524
Програми за децу и младе
59
3.431
Укупан број програма/посетилаца
79
4.955
Табела 6: Број одржаних програма у 2019. год.
Културно-образовни програми

Посебно бисмо истакли следеће програме, односно програмске активности:
▪

У јануару 2019. године гостовао је Александар Губаш. Ученицима петих и шестих разреда као
и млађим разредима (трећи и четврти) ОШ „Павле Поповић“ Вранић, представљен је
„Књигоскоп“, блог о литератури који могу да читају и одрасли. Књигоскоп је неформална
иницијатива посвећена популаризацији и развоју књижевне продукције за децу и младе
(http://knjigoskop.com);

▪

У марту је гостовала организација „Пријатељи деце Чукарица”. Секретар Организације
Милица Јовановић, у сарадњи са вранићком библиотеком „Бранко Ћопић“, реализовала је
програм „Чаролија читања“. Овај дводневни програм су похађали ученици старијих и млађих
разреда ОШ „Павле Поповић“ Вранић. Циљ програма је да учесници буду подстакнути на
активно и континуирано читање, креативно писање, слободно вербално изражавање и
активно слушање;

▪

„Читање није штетно“, април 2019., свечана сала ОШ „Кнез Сима Марковић“ у Барајеву. Овај
литерарни сусрет је био посвећен читању уопште, а нарочито дела из руске књижевности као
и представљању библиотека у окружењу Школе;

▪ Септембар, 2019. Сарадња Библиотеке са основном школом и локалном заједницом. Основна
школа „Павле Поповић” из Вранића једна је од 210 школа у Србији, носиоца пилот пројекта
Министарства просвете - Обогаћени једносменски рад у основним школама. Под слоганом
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„СТВАРАЈМО ЗАЈЕДНО” планиране активности реализују се и у простору Спомен дома у
Вранићу, испред и у самој Библиотеци. У договору са наставницима српског језика, у програм
активности укључено је и писање чланака на тему богате културно-историјске баштине
Вранића;
▪ У октобру, у оквиру „Дечје недеље“ под слоганом „Да право свако – дете ужива лако“,
Библиотеку су посетиле групе различитих вртићких узраста и предшколци ПУ „Јагодица“ из
Вранића;
Посебне активности и пројекти
За пројекат КУД Вранић „Кaд си у колу, ваља да играш“ (одобрен од стране ГО Барајево) партнер је и
Библиотека града Београда – огранак „Бранко Ћопић“, Вранић (Виолета Младеновић, Владан
Николић). Пројекат је посвећен очувању и унапређивању завичајне културне баштине, у етапама
реализoван током 2019. године.
Пројекат „Вики сениор“ реализован је од средине јануара 2019. до краја 2019. Реч је о oрганизацији
радионице уређивања чланака на Википедији за пензионере. Теза је да би рад на уређивању чланака
на Википедији могла да буде задoвољавајућа активност којом би ови људи попунили своје слободно
време, наставили са друштвено корисним активностима и допринели ширењу слободног знања.
Радионице се одржавају сваког петка (осим у августу због годишњих одмора) у електронској
читаоници библиотеке „Драган Лукић”. У пројекту, као инструктори, учествују библиотекари који су
прошле године учествовали у пројекту „Београдски библиотекари о Београду“.
Координатор пројекта је Милица Буха (Вики налог: BuhaM), библиотекар, дугогодишња активна
уредница Википедије, сарадница на пројекту „ВикиБиблиотекар“. Асистенти на радионицама су
Андријана Јеловац (Вики налог: Андријана), библиотекар (Раковица), Зорица Јовичић (Вики налог:
Зорица Јовичић), библиотекар (Раковица), Александра Маринко (Вики налог: Aleksandra Marinko),
књижничар (Стари град), Виолета Младеновић (Вики налог: БиблиотекаЈД), књижничар (Барајево).
Подршка је Владан Николић, начелник општинских библиотека Чукарице, Раковице и Барајева,
активни уредник Википедије (Вики налог: БиблиотекаЛКМБЈД).

5.12.4 Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ
Основни показатељи
2017.
2018.
Број уписаних чланова
3.512
3.500
Број корисника
18.080
13.148
Број издатих јединица библ. грађе
34.840
29.302
Обрт фонда
1,3
0,7
Број одржаних програма
96
97
Број посетилаца програма
6.284
5.179
Табела 7: Основни показатељи успешности рада, хронолошки преглед

2019.
3.500
14.413
28.051
0,6
79
4.955

Хронолошки приказ показује да је број чланова уписаних у 2019. години у складу са планом. Остали
резултати су лошији у односу на претходне две године (мањи број запослених је један од главних
разлога).

5.12.5 Фонд
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Активни фонд Библиотеке садржи 46.88914 јединица библиотечке грађе, док се у депозиту
(неактивни фонд) налази 2.500 јединица.
Фонд Библиотеке је обогаћен са 2.438 јединица библиотечке грађе, од чега је највише набављено
публикација из стране и домаће књижевности, а затим из књижевности за децу.
У 2019. години није било расхода јединица библиотечке грађе.

5.12.6 Кадар
У Одељењу библиотека „Јован Дучић“ раде три стручна радника (три књижничара).
Стручна усавршавања су циљано бирана и руковођена интересовањем чланова колектива. Детаљан
приказ стручних активности запослених, дат је у Одељку 3.10 Извештаја.

5.12.7 Простор и опрема
Током месеца новембра, обављена је промена интернет опреме – уместо провајдера „Беотел“ сада
је провајдер „Орион“. Опрема је у функцији и ради у поузданом режиму.
Истог месеца испоручена је и компјутерска опрема: Лаптоп LENOVO 81HN (ком. 1), мрежни штампач
LEXMARK B2442 (ком. 1), ручни скенер ZEBRA LS 1203 са постољем (ком. 2), бар код штампач ZEBRA GS
420 (ком. 1), пројектор MW 535 (ком. 1) ламинатор (апарат за пластифицирање чланских карти)
SPECTRA A4 (ком. 1).

5.12.8 Сарадња
Настављена је сарадња са установама и организацијама на територији локалне заједнице (упис и
програмске активности): Градска општина Барајево, Центар за културу Барајево, вртићи Прешколске
установе „Полетарац“, Основна школа „Кнез Сима Марковић“ Барајево, „Павле Поповић“ Вранић,
Средња школа Барајево и Спомен дом у Вранићу.

5.12.9 Друштвена одговорност
Виолета Младеновић, књижничар у Огранку „Бранко Ћопић“ у Вранићу, уз помоћ начелника
Одељења, успоставила је и одржава редовну месечну сарадњу са особљем и штићеницима Центра за
смештај и дневни боравак деце и омладине ометену у развоју (Шиљаковац).

5.13

ОДЕЉЕЊЕ БИБЛИОТЕКА „МИЛОВАН ВИДАКОВИЋ“, СОПОТ

5.13.1 Организациона структура
Одељењу библиотеке „Милован Видаковић” припадају:
14

Активни фонд Библиотеке садржи 46.889 библиотечких јединица (44.461 + годишњи прираштај 2.428)
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▪

Централна библиотека „Милован Видаковић”, Сопот

▪

Огранак „Љубивоје Гајић”, Мали Пожаревац

▪

Огранак у Раљи

▪

Огранак „Брана Аксентијевић”, Рогача

5.13.2 Најзначајнији резултати у 2019. години
Током 2019. године, Библиотека је остварила следеће најзначајније резултате:
▪

У Библиотеку је уписано 4.513 чланова (21% укупног становништва општине Сопот), чиме је
остварен план;

▪

Реализовано је 67 културних програма, што је 134% у односу на план;

▪

Традиционално, одржани „Дани Милована Видаковића”.

5.13.3 Основни показатељи успешности рада – чланови, коришћење услуга, програми
5.13.3.1 Чланови
У току 2019. године у Библиотеку је уписано укупно 4.513 чланова, што чини 100% остварења плана.

Број уписаних чланова

Планирано

Остварено

4.500

4.513

% остварења
плана
100%

Табела 1: Број уписаних чланова у 2019. год.

Као што се из доње табеле може видети, највише чланова уписано је у Централној библиотеци, а
потом у Oгранку у Раљи.
Одељење библиотека „Милован
Видаковић”, Сопот
Централна библиотека
Огранак у Раљи
Огранак „Љубивоје Гајић”
Огранак „Брана Аксентијевић”
Укупно

Остварено
2.545
784
737
447
4.513

Табела 2: Број уписаних чланова у 2019. год., по објектима

Највише чланова у Библиотеку је уписано у месецу октобру и новембру,а најмање у децембру и јулу.

Број уписаних
чланова

јан

феб

март

апр

мај

јун

јул

авг

сеп

окт

нов

дец

228

258

217

386

343

413

216

290

467

934

608

153

Табела 3: Број уписаних чланова у 2019. год., по месецима

Посматрано према полу, у Библиотеку је уписано укупно 2.213 жена и 2.300 мушкараца, што показује
да је већи број чланова мушког пола.
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Посматрано према занимању/узрасту, највише је уписано деце предшолског узраста - 1.555, за њима
следе остали - 984 и запослени - 876. Најмање је уписаних пензионера са плаћеном чланарином - 12.
Занимање
Деца предшколског узраста
Ученици основне школе
Ученици средње школе
Студенти
Запослени
Незапослени (према евиденцији НСЗ)
Пензионери

Пензионери са плаћеном чланарином
65+

Остали
Укупно

Број чланова
1.555
606
194
128
876
56
12
114
102
984
4.513

Табела 4: Број уписаних чланова у 2019 год., према занимању/узрасту

Од укупног броја чланова, њих 1.638 (36,3%) у Библиотеку су се уписали први пут, док је 2.875 (63,7%)
чланова обновило чланство.
Библиотека је реализовала колективне уписе чланова са више установа и организација: ЈКП Сопот,
ЈКП „Пијаце Ропочево“ Сопот и ГО Сопот.
5.13.3.2 Корисници и коришћење услуга
Услуге Библиотеке у 2019. години користило је укупно 17.957 корисника, од чега фонд 15.796,
читаоницу 836, а референсне услуге 1.325 корисника. Фонд су највише користили запослени,
ученици основних школа и предшколци, a читаоницу и референсне услуге највише су користили
млади (средњошколци, студенти) и деца (предшколци и основци).
На коришћење је издато укупно 39.093 јединица библиотечке грађе, што чини 9 јединица по
уписаном члану. Табела испод показује да је издато 22% мање јединица од планираног, тако да
можемо констатовати да план није премашен. С обзиром да се у Библиотеци налази укупно 58.018
јединица библиотечке грађе, остварен је обрт фонда од 0,7. Укупно је издато 38.688 јединица
књижне и 405 јединица некњижне грађе.

Број издатих јединица библ. грађе

Планирано

Остварено

50.000

39.093

% остварења
плана
78%

Табела 5: Број издатих јединица библиотечке грађе у 2019. год.

5.13.3.3 Програми
У Библиотеци је током 2019. године одржано укупно 67 културно-образовних програма, чиме је план
премашен за 134%. Програме је посетило укупно 2.157 особа, од чега су 792 особе посетиле
програме за одрасле, а 1.365 програме за децу и младе. Одржано је 5 програма за одрасле и 62
програма за децу и младе.
Културно-образовни програми
Програми за одрасле

Број
програма
5

Број
посетилаца
792

172

Програми за децу и младе
Укупан број програма/посетилаца

62
67

1.365
2.157

Табела 6: Број одржаних програма у 2019. год.

Највише је било радионица за децу и младе, а најпосећенији програм је била манифестација „Дани
Милована Видаковића“.
Посебно бисмо истакли следеће програме, односно програмске активности:
▪

Промоција књиге Благоверна Јелена Лазарева Балшић аутора Марије Маје Недељковић;

▪

Књижевни сусрет Космајских писаца одржан је у сарадњи Библиотеке и удружења Литера из
Младеновца.У програму су учествовали завичајни писци из Младеновца и Сопота тј.
космајског краја;

▪

Радионица 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, за цртање , рецитовање ,прављење изложби и др.

Традиционални програми:
Општинско такмичење рецитатора у организацији Библиотеке, а под покровитељством ГО Сопот;
Пролећно-ускршње маштарије - изложбе дечијих радова, цртежа и макета најмлађих чланова из
свих вртића са територије сопотске општине, како у централном одељењу тако и у свим огранцима;
Дан дечје књиге, организоване посете огранцима Библиотеке (ученици од првог до четвртог разреда
из истурених одељења основних школа).
Књижевни конкурс Сопот - мој завичај одржан је по седми пут под покровитељством ГО Сопот, а у
организацији Библиотеке. Конкурс се расписује за необјављену песму и причу о завичају и отворен је
од 1.октобра до 30. новембра. Награђени су учесници од 1 -3 места, из све четири категорије
учесници до 11 година, 11/15 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 и бесплатне чланске карте.
Посебне активности и пројекти
У част првог српског романописца, ове године одржана је, по двадесет четврти пут, манифестација
Дани Милована Видаковића у организацији Библиотеке града Београда, Одељења Библиотеке
„Милован Видаковић”, ГО Сопот и Епархије шумадијске - Црквене општине Неменикуће.
Манифестација је започела програмом Под липама манастира Тресије 7. јула , на Ивањдан. Након
поздравне речи председника ГО Сопот Живорада Милосављевића представљена је издавачка
делатност Библиотеке града Београда и општина Сопот и Младеновац. У културно-уметничком делу
програма учествовали су глумци Биљана Ђуровић и Александар Лазић, који су казивали поезију групе
аутора. У организацији Центра за културу Сопот почела је са радом Ликовна колонија „Тресије Неменикуће 2019”. Програм је водила колегиница Исидора Ињац.
На Петровдан 12. јула, у порти Неменикућке цркве, oдржан је централни програм у оквиру
манифестације. Након поздравне речи протојереја Новака Илића и Живорада Милосављевића
председника ГО Сопот и након беседе књижевника Драгана Станића, председника Матице српске,
уследио је богат културни програм у коме су учествовали глумци Биљана Ђуровић и Лепомир
Ивковић с драмским програмом „Кнез Лазар одлази”. У музичком делу наступали су солисткиње
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Марија и Марина Гобовић, КУД „Шумадија” из Влашке и „Космај” из Сопота. Отворена је изложба
радова Ликовне колоније „Тресије - Неменикуће 2019”.

5.13.4 Основни показатељи успешности рада – хронолошки приказ
Основни показатељи
Број уписаних чланова
Број корисника
Број издатих јединица библ. грађе
Обрт фонда
Број одржаних програма
Број посетилаца програма

2017.
4.510
21.236
50.421
0,9
90
3.173

2018.
4.529
22.464
45.207
0,8
88
2.653

2019.
4.513
17.957
39.093
0,7
67
2.157

Табела 7: Основни показатељи успешности рада, хронолошки преглед

Хронолошки приказ показује да је број чланова уписаних у 2019. години скоро идентичан с бројем
уписаних чланова у 2018. и у 2017. години. Број корисника у 2019. години је мањи у односу на број
корисника у 2018. и 2017. години. Број издатих јединица библиотечке грађе у 2019. години је мањи у
односу на број издатих јединица у 2018. и 2017. години. Обрт фонда у 2019. години је мањи у односу
на 2018. и 2017. годину. Број одржаних програма у 2019. години је мањи од броја одржаних
програма у 2018. и 2017. години, а тиме је и број посетилаца програма у 2019. години мањи у
односу на број посетилаца програма у 2018. и 2017. години.

5.13.5 Фонд
Активни фонд Библиотеке садржи 58.018 јединица библиотечке грађе, док се у депозиту (неактиван
фонд) налази 3.100 јединица.
Фонд Библиотеке је обогаћен са 2.600 јединица библиотечке грађе, од чега је највише набављено
публикација из стране и домаће књижевности, а затим из књижевности за децу.

5.13.6 Кадар
5 запослених: начелник одељења (ВСС), 2 библиотекара (ВСС) и 2 књижничара (ССС).
Од 05. септембра 2018. године, 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
Oд рачунарске опреме Централно одељење Библиотеке добило је: 1 штампач Lexmark B2442, 1
лаптоп Lenovo UN3481, 1 пројектор Business, 1 спектра А4 ламинатор за пластифицирање чланских
карти, 1 штампач Зебра и читач бар-кода (4 комада).

5.13.8 Сарадња
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Библиотека остварује сарадњу са свим предшколским установама на територији сопотске општине,
са ГО Сопот која помаже у реализацији појединих културних програма и у вези са превозом књига за
огранке, с удружењем „Брига за децу Сопот“ и Црквеном општином Неменикуће. Колективни упис је
остварен са ГО Сопот, ЈКП Сопот и ЈКП „Пијаце Ропочево“ Сопот.

5.13.9 Друштвена одговорност
Рад са младима са посебним потребама из удружења „Брига о деци Сопот“, радионица „Мала
школа-велики људи”, једном недељно у Библиотеци.
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6 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА
БИБЛИОТЕКЕ
У току 2019. године одржане су 2 седнице Надзорног одбора и 17 седница Управног одбора
Библиотеке града Београда.
На II седници Надзорног одбора БГБ одржаној 28.01.2019. године донете 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 31.12.2018. године, НО предлаже УО да донесе
коначну одлуку о усвајању наведеног Извештаја Централне пописне комисије;
Одлука којом је усвајен Извештај о извршеној контроли јавних набавки у БГБ за период од
01.01.2018. године до 31.12.2018. године.
На III седници Надзорног одбора БГБ одржаној 25.02.2019. године донете су следеће одлуке:
Одлука да на основу увида и разматрања редовног Годишњег финансијског извештаја БГБ за 2018.
годину, НО предлаже УО да донесе коначну одлуку о усвајању Годишњег финансијског извештаја БГБ
за 2018. годину;
Одлука да на основу увида и разматрања редовног Извештаја о раду БГБ за 2018. годину, НО
предлаже УО да донесе коначну одлуку о усвајању Извештаја о раду БГБ за 2018. годину.
На IV седници Управног одбора одржаној дана 17.01.2019. године донете су следеће одлуке:
Одлука којом је усвојен Финансијски план Библиотеке града Београда за 2019. годину;
Одлука којом је усвојен Годишњи програм рада Библиотеке града Београда за 2019. годину.
На V седници Управног одбора одржаној 28.01.2019. године донета је Одлука којом је усвојен
Извештај Централне пописне комисије о извршеном попису имовине и обавеза (основних средстава,
робе на залихама, готовине и готовинских еквивалената, фин. пласмана, потраживања и обавеза)
Библиотеке града Београда на дан 31.12.2018. године.
На VI седници Управног одбора одржаној дана 25.02.2019. године донете су следеће одлуке:
Одлука којом је усвојен Извештај о раду Библиотеке града Београда за 2018. годину;
Одлука којом се усвојен Годишњи финансијски извештај Библиотеке града Београда за 2018. годину.
Вишак прихода и примања-суфицит у износу од 1.054.191,37 динара преноси се у 2019. годину за
следеће намене:
▪

Средства за пројекат "Бити рокенрол у Србији"

150.000,00 динара

▪

Средства за исплату накнаде породиљама

360.764,21 динара

▪

Нераспоређени вишак прихода и примања

543.427,16 динара

На VII седници Управног одбора одржаној дана 19.03.2019. године донето је следеће:
Закључком је усвојен Записник са I (конститутивне) седнице Управног одбора Библиотеке града
Београда одржане 24.10.2018. године;
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Верификоване су Одлуке донете на II, III, IV, V и VI седници Управног одбора Библиотеке града
Београда;
Одлука о покретању процедуре спровођења јавног конкурса за именовање директора Библиотеке
града Београда;
Одлука о усвајању I измене Финансијског плана Библиотеке града Београда за 2019. годину.
На VIII седници Управног одбора одржаној дана 03.04.2019. године донето је следеће:
Закључком је усвојен Записник са VII седнице Управног одбора Библиотеке града Београда одржане
дана 19.03.2019. године;
Одлука да је пријава бр. 1299 од 28.03.2019. године кандидаткиње Јасмине Нинков на Јавном
конкурсу за именовање директора Библиотеке града Београда благовремена, допуштена,
разумљива, потпуна и уз њу су приложени сви потребни докази, те да иста испуњава све прописане
услове из конкурсне документације.
На IX седнице Управног одбора одржаној дана 05.04.2019. године донет је:
Закључак којим је усвојен Записник са VIII седнице Управног одбора Библиотеке града Београда
одржане 03.04.2019. године и обављен усмени разговор са Јасмином Нинков, кандидатом за
директора БГБ чија пријава испуњава услове.
На X седници Управног одбора одржаној дана 10.04.2019. године донето је следеће:
Закључком је усвојен записник са IX седнице Управног одбора Библиотеке града Београда одржане
05.04.2019. године;
Донет је Образложени предлог листе кандидата за директора Библиотеке града Београда;
Одлука којом се ставља ван снаге Одлука о ценама услуга Библиотеке града Београда бр. 3427 од
11.07.2012. године, као и Одлука о изменама и допунама Одлуке о ценама услуга Библиотеке града
Београда бр. 3427 од 11.07.2012. године (бр. 3672 од 13.08.2015. године);
Одлука којом се одобрава учлањење у Библиотеку града Београда под повлашћеним условима:
▪

У периоду од 15.04.2019. године закључно са 31.05.2019. године - Пролећни попуст;

▪

Током месеца октобра 2019. године (од 01.10.2019. године до 31.10.2019. године) поводом
одржавања Сајма књига;

▪

Током децембра 2019. године и јануара 2020. године (од 01.12.2019. године до 31.01.2020.
године), поводом новогодишњих и божићних празника.

Цена чланарине у наведеним периодима износиће:
-Индивидуална чланарина за одрасле:

750,00 динара;

-Индивидуална чланарина за студенте:
-Индивидуална чланарина за ученике основне школе
(од 2-8. разреда) и ученике средње школе:
-Индивидуална чланарина за незапослене:

400,00 динара;
400,00 динара;
500,00 динара

На XI седници Управног одбора одржаној дана 17.05.2019. године донете су следеће одлуке:
Закључком је усвојен Записник са X седнице Управног одбора Библиотеке града Београда одржане
10.04.2019. године;
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Одлука којом је усвојен Правилник о условима, начину коришћења и заштити библиотечкоинформационе грађе и извора и пружању информационих услуга у Библиотеци града Београда;
Одлука да се након увида и разматрања Дописа Синдиката Библиотеке града Београд „Независност”
бр. 5096 од 15.11.2019. године и бр. 1889 од 09.05.2019. године и обављеног разговора са главном
повереницом Синдиката БГБ „Независност”, иницијатива Синдиката за измену члана 43. и члана 44.
Статута Библиотеке града Београда бр. 1488 од 01.11.2017. године не усвоји.
На XII седници Управног одбора одржаној дана 28.05.2019. године донете су следеће одлуке:
Одлука којом се усваја измена и допуна Годишњег програма рада Библиотеке града Београда за
2019. годину;
Одлука којом се усваја измена Финансијског плана Библиотеке града Београда за 2019. годину.
На XIII седници Управног одбора одржаној дана 12.06.2019. године донета је следећа:
Одлука којом се одобрава учлањење у Библиотеку града Београда под повлашћеним условима
(попуст 50 % на цену чланарине) дана 14.06.2019. године у Библиотеци града Београда у улици Кнез
Михаилова бр. 56 (Централна зграда), у оквиру манифестације „НОЋ КЊИГЕ”. Попуст 50% на цену
чланарине не односи се на категорију корисника-пензионери. Наведени попуст на цену чланарине
примењиваће се сваке године када буде одржавана манифестација „НОЋ КЊИГЕ”.
На XIV седници Управног одбора одржаној дана 29.07.2019. године донета је следећа одлука:
Одлука о измени Финансијског плана Библиотеке града Београда за 2019. годину (Ребаланс I);
Одлука о именовању жирија и утврђивању износа награде "Ђорђе Јовановић" за 2019. годину:
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.
На XV седници Управног одбора одржаној 19.08.2019. године донета је следећа одлука:
Одлука о усвајању Правилника о заштити података о личности.
На XVI седници Управног одбора одржаној 18.10.2019. године донето је следеће:
Закључак којим је усвојен Записник са XI седнице Управног одбора одржане 17.05.2019. године;
Верификоване су Одлуке донете на XII, XIII, XIV и XV седници Управног одбора;
Одлука о усвајању Извештаја о раду Библиотеке града Београда за период јануар-јун 2019. године;
Одлука о усвајању Правилника о управљању сукобом интереса;
Одлука о усвајању Извештаја о ванредној ревизији библиотечко-информационе грађе и изворамонографске публикације Одељења библиотека „Доситеј Обрадовић”, Општина Вождовац, Огранак
„Карађорђе”:
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I Усваја се Извештај о ванредној ревизији библиотечко-информационе грађе и извора-монографске
публикације Одељењa библиотека „Доситеј Обрадовић”, Општина Вождовац, Oгранак „Карађорђе”,
у ул. Војводе Степе бр. 112;
II Одобрава се на основу Извештаја о ванредној ревизији расход монографских публикација у оквиру
пописних Листа које су саставни део ове Одлуке и то:
▪

Монографских публикација које нису нађене на лицу места;

▪

Монографских публикација које нису враћене;

▪

1.232 монографских публикација које су физички дотарајале и неупотребљиве због поплаве;

Што је укупно 1.232 монографских публикација.
Одлука о усвајању Извештајa о ванредној ревизији библиотечко-информационе грађе и изворамонографске публикације Одељењa библиотека „Вук Караџић”, Oпштина Звездара, огранак
„Јефимија”, у ул. Устаничка бр. 194:
I Усваја се Извештај о ванредној ревизији библиотечко-информационе грађе и извора-монографске
публикације Одељењa библиотека „Вук Караџић”, Општина Звездара, Oгранак „Јефимија”, у ул.
Устаничка бр. 194;
II Одобрава се на основу Извештаја о ванредној ревизији расход монографских публикација у оквиру
пописних Листа које су саставни део ове Одлуке и то:
▪

Монографских публикација које нису нађене на лицу места;

▪

Монографских публикација које нису враћене;

▪

275 монографских публикација које су физички дотарајале и неупотребљиве због поплаве;

Што је укупно 275 монографских публикација.
Одлука о усвајању измена Финансијског плана Библиотеке града Београда за 2019. годину.
На XVII седници Управног одбора одржаној 28.10.2019. године донета је Одлука о усвајању
Правилника о коришћењу сопствених прихода Библиотеке града Београда.
На XVIII седници Управног одбора одржаној 19.11.2019. године донета је Одлука о усвајању измена
Финансијског плана Библиотеке града Београда за 2019. годину.
На XIX седници Управног одбора одржаној 16.12.2019. године донето је следеће:
Закључак којим је усвојен Записник са XVI седнице Управног одбора одржане 18.10.2019. године;
Закључак о верификацији Oдлука донетих на XVI и XVII седници;
Одлука о усвајању Правилника о организацији и систематизацији послова у Библиотеци града
Београда;
Одлука о усвајању Извештаја о ванредној ревизији у Одељењу библиотеке „Исидора Секулић”,
Oпштина Савски венац, Oгранак „Вељко Петровић”, у ул. Рајка Митића бр. 28 а:
I Усваја се Извештај о ванредној ревизији библиотечко-информационе грађе и извора-монографске
публикације Одељењa библиотека „Исидора Секулић”, Oпштина Савски венац, Oгранак „Вељко
Петровић”, у ул. Рајка Митића бр. 28 а.
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II Одобрава се на основу Извештаја о ванредној ревизији расход монографских публикација у оквиру
пописних Листа које су саставни део ове Одлуке и то:
▪
▪
▪

1.141 јединица библиотечко-информационе грађе које нису нађене на лицу места;
монографских публикација које нису враћене;
1.091 јединица библиотечко-информационе грађе које су физички дотарајале
неупотребљиве;

и

Што је укупно 2.232 јединице библиотечко-информационе грађе.
Одлука о усвајању Извештаја о ревизији у огранку „Веселин Маслеша” Одељења библиотеке
„Исидора Секулић” Савски венац, ул. Ресавска бр. 78 :
I Усваја се Извештај о ванредној ревизији библиотечко-информационе грађе и извора-монографске
публикације Одељењa библиотека „Исидора Секулић”, Општина Савски венац, Огранак „Веселин
Маслеша”, у ул. Ресавска бр. 78;
II Одобрава се на основу Извештаја о ванредној ревизији расход јединица библиотечкоинформационе грађе и извора-монографских публикација у оквиру пописних Листа које су саставни
део ове Одлуке и то:
1.400 јединица библиотечко-информационе грађе које су физички дотарајале и неупотребљиве;
Што је укупно 1.400 јединица библиотечко-информационе грађе.
Одлука о усвајању Извештаја о ревизији у Oгранку „Филип Вишњић” Одељења библиотеке „Доситеј
Обрадовић” Вождовац, ул. Војводе Степе бр. 261:
I Усваја се Извештај о ванредној ревизији библиотечко-информационе грађе и извора-монографске
публикације Одељењa библиотека „Доситеј Обрадовић”, Oпштина Вождовац, Oгранак „Филип
Вишњић”, у ул. Војводе Степе бр.261;
II Одобрава се на основу Извештаја о ванредној ревизији расход монографских публикација у оквиру
пописних Листа које су саставни део ове Одлуке и то:
▪
▪

2.487 јединица библиотечко-информационе грађе које нису нађене на лицу места;
864 јединица библиотечко-информационе грађе које су физички дотарајале и
неупотребљиве;

Што је укупно 3.351 јединица библиотечко-информационе грађе.
Одлука о именовању и трајању мандата чланова жирија за доделу Награде „Марија Илић Агапова”:
I
Именују се чланови жирија за доделу Наградe „Марија Илић Агапова” у следећем саставу:
1. Станка Јовичић, дипломирани виши библиотекар, председник;
2. Радмила Тасић, дипломирани библиотекар саветник, члан;
3. Душанка Шево, дипломирани библиотекар, члан.
II
Члановима жирија за доделу Награде „Марија Илић Агапова” мандат траје две године.
III
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Утврђује се висина Награде „Марија Илић Агапова” за 2019. годину у износу од 80.000,00 динара.
IV
Утврђује се надокнада за рад чланова жирија у износу од 6.000,00 динара по члану.
Одлука о именовању и трајању мандата чланова жирија за доделу Награде Глигорије Возаревић:
I Именују се чланови жирија за доделу Награде „Глигорије Возаровић“ у следећем саставу:
1. Јасмина Нинков, председник
2. Проф. др Јован Делић, члан
3. Проф. др Михајло Пантић, члан.
II Мандат члановима жирија за доделу Награде „Глигорије Возаровић“ траје две године.
III Утврђује се висина Награде „Глигорије Возаровић“ за 2019. годину у износу:
- за књижара у износу од 40.000,00 дин.
- за књиговесца у износу од 40.000,00 дин.
- за издавача плакета
IV Утврђује се надокнада за рад жирија у износу од 6.000,00 динара.
Одлука о учлањењу у Библиотеку града Београда под повлашћеним условима. Одобрава се
учлањење у Библиотеку града Београда под повлашћеним условима:
1. У периоду од 01.04.2020. године закључно са 31. 05. 2020. године - Пролећни попуст;
2. Током месеца октобра 2020. године (од 01.10.2020. године до 31.10.2020. године) поводом
одржавања Сајма књига;
3. Током децембра 2020. године и јануара 2021. године (од 01.12.2020. године до 31.01.2021.
године), поводом новогодишњих и божићних празника.
4. Цена чланарине у наведеним периодима износиће:
-Индивидуална чланарина за одрасле:

750,00 динара;

-Индивидуална чланарина за студенте:
-Индивидуална чланарина за ученике основне школе
(од 2-8. разреда) и ученике средње школе:
-Индивидуална чланарина за незапослене:

400,00 динара;
400,00 динара;
500,00 динара

Одлука којом се мења Одлука Управног одбора бр.6323 од 23.12.2016. године и сада гласи:
I Библиотека града Београда Одлуком Управног одбора установила Награду „Читалац године” која се
додељује сваке године на прослави поводом обележавања Дана Библиотеке града Београда.
II Награда Читалац године додељује се деци узраста до 14 година.
III Наградa се додељује члану Библиотеке града Београда који је у току године која претходи години у
којој се врши додела (закључно са првим децембром) позајмио највећи број књига.
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IV Награда се састоји од комплета књига који обезбеђује Библиотека града Београда.
Одлука о привременом затварању огранка „Исидора Секулић”, Ресник у улици Милене Павловић
Барили 6 б, Тржни центар „Авала град”.
Закључак којим се утврђује да Управни одбор Библиотеке града Београда подржава предлог и даје
подршку за отварање огранка у Умци.
На XX седници Управног одбора одржаној 26.12.2019. године донето је следеће:
Закључак којим је усвојен Записник са XIX седнице Управног одбора одржане 16.12.2019. године;
Одлука о усвајању Програма рада са Финансијским планом Библиотеке града Београда за 2020.
годину;
Одлука о усвајању Извештаја о ванредној ревизији у Одељењу библиотека „Доситеј Обрадовић”
Вождовац, ул. Устаничка бр. 125ц:
I Усваја се Извештај о ванредној ревизији библиотечко-информационе грађе и извора-монографске
публикације Одељењa библиотека „Доситеј Обрадовић”, Општина Вождовац, у ул. Устаничка бр.
125ц.
II Одобрава се на основу Извештаја о ванредној ревизији расход монографских публикација у оквиру
пописних Листа које су саставни део ове Одлуке и то:
▪
▪

2.766 јединица библиотечко-информационе грађе које су физички дотарајале
неупотребљиве;
235 јединица библиотечко-информационе грађе невраћених дуже од 3 године;

и

Што је укупно 3.001 јединица библиотечко-информационе грађе.
Одлука о усвајању Извештаја о ванредној ревизији у Одељењу библиотеке „Ђорђе Јовановић” Стари
град, ул. Змај Јовина бр. 1:
I Усваја се Извештај о ванредној ревизији библиотечко-информационе грађе и извора-монографске
публикације Одељењa библиотеке „Ђорђе Јовановић”, Општина Стари град, у ул. Змај Јовина бр. 1;
II Одобрава се на основу Извештаја о ванредној ревизији расход монографских публикација у оквиру
пописних Листа које су саставни део ове Одлуке и то:
▪
▪

161 јединица библиотечко-информационе грађе која није враћена;
5.472 јединице библиотечко-информационе грађе које су
неупотребљиве.

физички

дотрајале

и

Што је укупно 5.633 јединице библиотечко-информационе грађе.
Одлука о усвајању Извештаја о ванредној ревизији у Дечјем одељењу „Драган Лукић” у Одељењу
библиотеке „Ђорђе Јовановић”, Стари град, ул. Студентски трг бр. 19:
I Усваја се Извештај о ванредној ревизији библиотечко-информационе грађе и извора-монографске
публикације Одељењa библиотеке „Ђорђе Јовановић” Дечје одељење „Драган Лукић”, Општина
Стари град, у ул. Студентски трг бр. 19;
II Одобрава се на основу Извештаја о ванредној ревизији расход монографских публикација у оквиру
пописних Листа које су саставни део ове Одлуке и то:
▪

380 јединица библиотечко-информационе грађе које нису враћене;
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▪

371 јединица библиотечко-информационе грађе које су физички дотрајале и неупотребљиве;

Што је укупно 751 јединица библиотечко-информационе грађе.
Одлука о усвајању Извештаја о ванредној ревизији у Огранку „Јован Поповић” у Одељењу
библиотеке „Ђорђе Јовановић”, Стари град, ул. Мике Аласа бр. 44:
I Усваја се Извештај о ванредној ревизији библиотечко-информационе грађе и извора-монографске
публикације Одељењa библиотеке „Ђорђе Јовановић”, Огранак „Јован Поповић”, Општина Стари
град, ул. Мике Аласа бр. 44;
II Одобрава се на основу Извештаја о ванредној ревизији расход монографских публикација у оквиру
пописних Листа које су саставни део ове Одлуке и то:
▪

38 јединица библиотечко-информационе грађе које нису враћене;

▪

3.455 јединица
неупотребљиве;

библиотечко-информационе

грађе

које

су

физички

дотрајале

и

Што је укупно 3.493 јединице библиотечко-информационе грађе.
Закључак којим је утврђено да постоји потреба за отварањем библиотеке у оквиру комплекса
„Београд на води” и моли се Секретаријат за културу да став Управног одбора по том питању пренесе
надлежнима за пројектовање и изградњу града Београда.
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