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1 ОПШТИ ПОДАЦИ О БИБЛИОТЕЦИ 

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

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

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

културе од значаја за Град Београд, а 1961. добија статус матичне библиотеке за подручје града 

Београда. Библиотека своју делатност обавља у оквиру две организационе јединице (ОЈ): 

Oрганизациона јединица Библиотека града Београда и Oрганизациона јединица Библиотеке на 

територији градских општина. 

У ОЈ Библиотека града Београда, делатност се обавља унутар два сектора – Сектор за библиотечку 

делатност и Сектор за финансијско пословање, правне, техничке и опште послове, у оквиру којих су 

формирана одељења.2 У Сектору за библиотечку делатност налазе се: Одељење за набавку и обраду 

библиотечке грађе; Одељење за унапређење библиотечке  делатности; Одељење за развој 

дигиталне библиотеке и информатичку подршку; Одељење за рад са корисницима; Одељење за 

културне програме; Одељење посебних фондова. Сектор за финансијско пословање, правне, 

техничке и опште послове чине: Одељење за рачуноводствене послове; Одељење за правне послове; 

Одељење за техничке послове; Одељење за опште послове. 

ОЈ Библиотеке на територији градских општина чини седам одељења са мрежом библиотека које се 

налазе на територији четрнаест градских општина.  

ОЈ Библиотека града Београда – Сектор за 
библиотечку делатност 

ОЈ Библиотеке на територији градских 
општина 

Одељење за набавку и обраду библиотечке грађе Библиотека „Ђорђе Јовановић” (Стари град) и 
Библиотека „Петар Кочић“ (Врачар) Одељење за унапређење библиотечке делатности 

Одељење за развој дигиталне библиотеке и 
информатичку подршку 

Библиотека „Доситеј Обрадовић” (Вождовац) и 
Библиотека „Исидора Секулић” (Савски венац) 

Одељење за рад са корисницима 

Одељење за културне програме 
Библиотека „Вук Караџић” (Звездара) и 

Библиотека „Илија Гарашанин” (Гроцка) 

Одељење посебних фондова 
(Дечји фондови, Фонд Периодике, Фонд старе и 
ретке књиге и књига о Београду) 

Библиотека „Вук Караџић” (Нови Београд) 

Библиотека „Свети Сава” (Земун и Сурчин) 

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

Библиотека „Лаза Костић” (Чукарица), 

Библиотека „Миодраг Булатовић” (Раковица) и 

Библиотека „Јован Дучић” (Барајево) 

Одељење за рачуноводствене послове 
Библиотека „Милован Видаковић” (Сопот) и 
Библиотека „Деспот Стефан Лазаревић” 

(Младеновац) 

Одељење за правне послове 

Одељење за техничке послове 

Одељење за опште послове 

Табела 1: Приказ организационе структуре мреже Библиотеке града Београда   

                                                             
1 У даљем тексту користиће се и скраћени називи БГБ, односно Библиотека. 

2 Правилник о организацији и систематизацији послова у Библиотеци града Београда, чланови 10-11 (3421/24.07.2014). 



7 

2 УВОД 

Протекла, 2020. година, због КОВИД-19 пандемије била је специфична у новијој националној и 

светској историји. Пандемија се дубоко одразила на све сфере друштва, па тако и на библиотечко-

информациону делатност, и код нас и у свету. Библиотека града Београда се на најбољи могући 

начин носила са оваквом ситуацијом, трудећи се да направи оптимали баланс између пружања 

својих услуга и одржавања здравствене безбедности својих корисника и запослених. Наше 

мишљење, поткрепљено конкретним резултатима, јесте да је БГБ функционисала на најбољем 

могућем нивоу, бивајући узорна установа културе, не само у Београду, већ и у Србији и региону. 

Док су се многе угледне библиотеке у Европи и свету одлучиле за дугорочно затварање својих 

врата за кориснике, БГБ је организовала свој рад смишљено, свакодневно пратећи ситуацију и 

инструкције надлежних институција, и тако омогућила грађанима да оптимално могуће у датим 

околностима користе њене услуге. Нажалост, негативне последице пандемије одразиле су се и на 

БГБ. Наша библиотечка мрежа није радила за кориснике од 16. марта. Наше читаонице од почетка 

пандемије или нису биле отворене, или су биле отворене за лимитиран број корисника. 

Библиотека је почела са постепеним отварањем својих огранака 11. маја, али према прилагођеном 

распореду и радном времену, и уз поштовање мера заштите прописаних од стране Градског завода 

за јавно здравље. Рад са корисницима одвијао се у једној смени, радним данима, од 9 до 15 сати. 

Од 1. јуна, готово све библиотеке из мреже БГБ су почеле да раде по старом, уобичајеном режиму 

рада, тј. према редовном радном времену. 

У децембру 2020., Влада Републике Србије усвојила је најновије препоруке Кризног штаба за 

заштиту становништва од заразне болести КОВИД-19. Oграничено je и радно време и установама 

културе, радним данима до 17 часова, за период од 3. до 15. децембра.  

 

 Уз то, грађани су током читаве године посећивали јавне просторе са уздржаношћу. Све ово се 

одразило и на овогодишње резултате рада БГБ. 

3 НАЈЗНАЧАЈНИЈИ РЕЗУЛТАТИ У 2020. 

Број уписаних чланова 

У Библиотеку је у 2020. години уписано укупно 117.732 чланова. Специфична епидемиолошка 

ситуација условила је мањи број уписаних чланова него претходних година. Ипак, с обзиром на 

велики број постојећих и новопокренутих онлајн услуга, програма и акција које су биле бесплатне за 

све грађане, без обзира да ли имају чланску карту или не, наше услуге је користило вишеструко више 

грађана Београда и Србије.  

Набавка библиотечко-информационе грађе 

Библиотека је током 2020. године набавила 85.249 јединица грађе (монографских и серијских 

публикација). Највише јединица грађе набављено је средствима оснивача, Града Београда (42.376), а 

потом у оквиру Републичког откупа (19.482).  

Број издатих јединица библиотечко-информационе грађе 
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У 2020. години издато је укупно 920.148 књига и друге библиотечко-информационе грађе, што је око 

9 јединица по члану. 

Број културних програма 

У мрежи БГБ одржано је укупно 1.637 програма, од тога 314 онлајн програма. Програмима је 

присуствовало 96.439 посетилаца, а виртуелних посета је било 54.477.  

Онлајн услуге  

У ситуацији када су физички контакти са корисницима били ограничени, квалитетни онлајн садржаји 

и услуге БГБ дошли су до пуног изражаја. Издвајају се: 

 Дигитална библиотека(digitalna.bgb.rs), са 633 наслова књига, периодике и старих географских 

карата који се чувају у нашем Одељењу посебних фондова – све доступно у пуном тексту;    

 Онлајн платформа за гледање најбољих светских документарних и кратких филмова;  

 „Шта да читам” – портал за препоруке књига за читање, www.stadacitam.rs;  

 Сервис „Питај библиотекара” путем кога грађани могу постављати најразличитија питања; 

 „Читам, па шта”, сајт за промовисање читања и развијање критичко-уметничког односа према 

књизи код деце, http://citampasta.rs; 

Два БГБ сервиса (Дигитална БГБ и филмска платформа) постављена су на сајт Владе 

Републике Србије Дигитална солидарност, www.digitalnasolidarnost.gov.rs.  

Онлајн програми и акције 

Серија програма и акција релизована је преко Фејсбука, Твитера и Јутјуб канала БГБ: 

 Неговање културе читања за време кућне изолације – онлајн акција и фото конкурс „Читам, 

не скитам!”, и „Са књигом се сликам!”; 

 Виртуелно читалиште библиотеке града београда: „Прочитај ми моју жељу!“ – познати 

глумци су виртуелно читали омиљену поезију наших пратилаца на друштвеним мрежама; 

 „Причам, не скитам” – видео серијал у три тематске целине: разговори са писцима о корона 

времену и стваралаштву, значају и улозу библиотека данас и препорукама за читање; 

 „Споменар БГБ” – познате личности из света културе и уметности виртуелно су се уписивале у 

Споменар. Видео прилози су постављани на Фејсбук стрну и Јутјуб канал БГБ; 

 Виртуални путописи „Приче са путовања – из Римске дворане по целом свету”; 

 „Драгоцености библиотеке града Београда” – виртуелна шетња кроз посебна одељења и 

фондове БГБ – наши библиотекари су јавност упознавали са богатим фондовима БГБ; 

 „Фото-конкурс ретротека” – Београд у ретровизору Библиотеке града Београда – старе 

фотографије и предмети и приче о Београду некад и сад; 

 Литерарно-ликовни конкурс за децу „Обрни, окрени,причу/песму/слику изокрениˮ. 

Многе познате личности учестовале су у овим програмима и акцијама: Неле Карајлић, Владимир 

Пиштало, Вуле Журић, Аца Селтик, Михајло Пантић, Вјера Мујовић, Пеца Поповић, Дејан Цукић, Урош 

Петровић, Тијана Милошевић, Соња Лапатанов, Петар Бенчина...  

По броју, разноврсности и медијском одјеку онлајн програма, БГБ је била далеко најактивнија 

библиотека у Србији. 

http://digitalna.bgb.rs/
http://www.stadacitam.rs/
http://citampasta.rs/
http://www.digitalnasolidarnost.gov.rs/
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Дигитална библиотека 

Библиотека града Београда  је 15. јануара 2020. корисницима Дигиталне БГБ понудила нову 

платформу ResCarta, која је доступна на званичном сајту БГБ. Број  прегледа на Дигиталној 

библиотеци у 2020. години: 12.470 сесија, 10.390 корисника (10.331 нових), 45.092 приказа страница.  

Објекти 

 Извршено је комплетно реновирање ентеријера Библиотеке „Доситеј Обрадовић”, централне 

библиотеке у општини Вождовац. Библиотека је опремљена новим полицама и инвентаром. 

 Дечје одељење „Невен“ Библиотеке града Београда поново је почело са радом, након паузе 

настале услед реновирања зграде Дома синдиката.  

 Реновиран је централни простор Одељења за рад са корисницима у Централној згради БГБ. 

Израђени су нови сервисни пултови (два пулта за враћање и позајмљивање књига и 

информисање корисника), као и пултови за претраживање е-каталога БГБ. Пултови су 

прилагођени особама са инвалидитетом. 

 Инвеститор радова  на изградњи Хотелско-пословног комплекса „Рајићева” -  предузеће 

А.Б.Д. је у складу са   потписаним   уговором  са Републичком дирекцијом за имовину имало 

обавезу да санира штету која је  због извођења радова  настала на згради у Кнез Михаиловој 

56. На основу одобреног пројекта  и уз све неопходне сагласности надлежних органа у току 

2020. године  започетo је извођење радова на ојачању темеља зграде (зидови ка тржном 

центру и ка Кнез Михаиловој улици)  као и санација и реконструкција  дела  магацинског  

простора у објекту.  Да би се  предметни радови извели било је неопходно да се  значајан део 

полица и књижног фонда измести у  нови депо у оквиру Хотелско-пословног простора 

„Рајићева“. Том приликом пресељено је 69.810 јединица књижне грађе. Поред радова на 

санацији и ојачању темеља,  извођени су и радови на реконструкцији  машинских и електро-

инсталација  као и неопходни молерски и подополагачки радови. 

Дата центар БГБ 

Настављена је изградња Дата центра БГБ, са професионалним серверима, сториџом, хипервизором, 

Firewall-ом и мрежном опремом. На овај начин се ствара основа за развој квалитетног 

аутоматизованог пословања Библиотеке и пружање низа онлајн услуга. 

Пројекти  

Библиотека је у 2020. години реализовала више значајних пројеката, од којих издвајамо: 

 БГБ већ три године активно руководи пројектима и процесима унапређења библиотечког 

информационог система БИСИС 5, који користи преко 50 библиотека широм Србије. У току 

2020. године БГБ је уз подршку Министарства културе и информисања Републике Србије и 

библиотека партнера реализовала два велика пројекта: „Развој софтвера за ревизију 

библиотечког фонда, праћење референсне делатности и унапређену аутоматизацију уписа 

корисника у систему БИСИС 5” и „Прикључивање БИСИС-а 5 на Претраживач културног 

наслеђа – oбједињени портал за претрагу културног наслеђа Републике Србије”. 

 БГБ је започела реализацију међународног двогодишњег пројекта „Enhancing Key Civic 

Competences for the Post-truth Era: News Literacy and Critical Thinking” (ESSENTIAL), подржаног 

од стране Европске комисије, у оквиру програма Еразмус+. БГБ је коодринатор овог пројекта у 

http://www.rescarta.org/
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којем учествују још: Национална библиотека Летоније (Летонија), Универзитет Hacettepe 

(Турска) и Народни универзитет Жалец (Словенија). Општи циљ пројекта је развој друштва 

самосвесних грађана који критички размишљају и исправно перципирају медијске садржаје. 

 Међународни пројекат „Re-designing and co-creating innovative cultural heritage services 

through libraries” (iTSELF). Пројекат се реализује у оквиру Еразмус+ програма, уз подршку 

Европске комисије. У пројекту учествује 6 установа из исто толико европских земаља. 

 Библиотека је као партнерска установа учествовала у другој фази међународног пројекта AVA 

Doc, у оквиру којег су чланови БГБ имали ексклузивну прилику да бесплатно онлајн гледају 

најквалитетније савремене документарне филмове. Пројекат је подржан од стране Европске 

комисије, у оквиру програма Креативна Европа. 

 Два пројекта у сарадњи са Викимедијом Србије: „Википедијанац стажиста”, у оквиру којег 

уредник Википедије поставља чланке у вези са грађом која се налази у Завичајном одељењу 

БГБ; „Вики сениор”, у оквиру којег под менторством наших библиотекара чланке за 

Википедију уређују лица у пензији.  

Изложбе 

 Библиотека је креирала изложбу „Океан Пекић”, поводом 90 година од рођења Борислава 

Пекића. Изложбу прати богато опремљен каталог. Ауторка је Олга К. Марјановић. Отварање 

изложбе ће бити организовано чим се створе повољни епидемиолошки услови. 

 Гостовање изложбе БГБ о Милораду Павићу, „Павић од Ш до А” у чачанској библиотеци  и 

изложбе „Био једном један лаф - Душан Радовић”  у Установи културе „Културни центар Уб”. 

 Читаве 2020. године на калемегданском Савском шеталишту налазила се поставка изложбе 

„Светионик Истока − Београд у делима европских уметника XIX века”. Ова изложба, 

реализована у партнерству Музеја града Београда, БГБ и ЈП Београдска тврђава, померила је 

све досадашње рекорде посећености и трајања у јавном простору Београда. 

 У Галерији Атријум постављено је 7 изложби кроз које је представљен својеврстан пресек 

савремене ликовне сцене: Студентска изложба одсека за уметност факултета Мегатренд; 

Марија Николић; Горан Мусић „Париске лепотице”; Ивана Флегар, графике; Бисерка 

Петровић; 7. Теодора Стојановић; Милена Путник. Организована је и изложба Иранска 

калиграфија, у сарадњи са Удружењем грађана „Култура ћирилице“ и Културним центром 

Амбасаде И. Р. Иран у Београду. 

Издавачка делатност 

 У 2020. навршило се 10 година од покретања едиције „Врхови”, која се бави објављивањем 

атипичних, аутентичних зборника посвећених најзначајнихим српским ствараоцима. У оквиру 

овог издавачког подухвата БГБ до сада је објављено 12 књига, посвећених Драгославу 

Михаиловићу, Бранку Миљковићу, Светлани В. Јанковић, Давиду Албахарију, Душку Радовићу, 

Бранку Ћопићу, Данилу Николићу, Иви Андрићу, Милошу Црњанском, Душану Ковачевићу, 

Милораду Павићу. У јубиларној 2020. години објављен је зборник „Океан Пекић”, поводом 90 

година од рођења књижевника Борислава Пекића, као и два реиздања: „Бездане светлости – 

о књижевном делу Светлане Велмар Јанковић” и „Поштованом Душку Радовићу”. 

ТВ филм о БГБ 



11 

У сарадњи са Културно-уметничким програмом Радио-телевизије Србије, снимљен је ТВ 

фељтон поводом 90 година од оснивања Библиотеке града Београда. У њему гледаоци могу 

да чују причу и виде вредан документарни материјал који сведочи о почецима рада и развоју 

Библиотеке, али и културном животу престонице, док о прошлости и будућности установе, 

обележавању јубилеја, плановима, новом, савременом депоу, сарадњом са светским 

библиотекама говоре запослени из БГБ. Ауторка фељтона, који је емитован у ударном 

термину РТС-а 11. јануара 2021. године, на Дан библиотеке, јесте Марија Миљевић Рајшић. 

Наратор је Тихомир Станић, сниматељ Васко Васовић, монтажер Облак Јуришин Кауфман, а 

редитељ Марко Шотра. Ово је први професионални филм у Србији у потпуности посвећен 

једној јавној библиотеци и емитован на националној телевизији. 

Друштвена одговорност 

 Кроз сарадњу са Градским заводом за јавно здравље Београд, БГБ је путем друштвених 

мрежа спроводила акције едукације становништва у вези са борбом против Ковида-19. 

 Кроз сарадњу са Институтом за трансфузију крви Србије реализовано је десетак акција 

добровољног давања крви у просторијама Библиотеке. Сви даваоци крви добијају бесплатну 

чланску карту БГБ. 

 Дониране су књиге (сувишни примерци) културним и образовним установама (библиотекама  

Српског центра у Бечу, Српске теоретске гимназије у Темишвару, Јавне установе Студентски 

дом „Фоча“, ОШ у Лештанима...) и привременој Ковид болници на Београдском сајму. 

Стручне активности 

Библиотекари БГБ учествовали су на бројним стручним скуповима који су овога пута, услед 

пандемије изазване вирусом Ковид 19, били већином одржани онлајн: Други тренинг у оквиру 

пројекта iTSELF, Национална библиотека Летоније, Рига, 17-19.02.2020. године; International Visitor 

Leadership Program Youth and Civic Engagement I, Сједињене америчке државе, 02-14.03.2020.; 

Виртуелна међународна конференција „ARLIS/NA 2020 Virtual Conference“, 29-31.07.2020.; Двадесет 

четврти семинар виртуелне српске библиотечке мреже „Облици и методи дигиталних комуникација 

у раду са младим корисницима библиотечких услуга“, Бања Врујци, 08 - 10.09. 2020.; 63. Змајеве 

дечје игре, Нови Сад,  Матица српска, 25-26.06.2020.; Стручни скуп „Нова реалност у раду библиотека 

(Библиотеке на интернету током пандемије КОВИД-19)“, Златибор, 22-24.09.2020.; Онлајн Стручни 

скуп „Читањем до укључености”, Суботица, 02.10.2020.; Стручни скуп „Жички сабор библиотекара“, 

Краљево, 05-07.10.2020.; Седамнаеста конференција Библиотекарског друштва Србије „Мобилно 

библиотекарство: до удаљених корисника путем мобилних апликација, услуга и идеја”, 14-

16.12.2020. 

Стручно-научни скуп Заједнице матичних библиотека Србије БИБЛИОНЕТ био је одржан у Врању, у 

периоду од 1. до 3. октобра 2020. Директор Библиотеке града Београда, Јасмина Нинков, била је 

члан Програмског одбора овогодишњег скупа, а  стални је  члан Радног председништва,  три стручна 

радника су представила радове. У склопу радне сесије „Међународна сарадња и партнерства“ 

предавања су одржале помоћник директора за библиотечку делатност Станка Јовичић („Учешће 

Библиотеке града Београда у међународним пројектима са посебним освртом на актуелни пројекат 

iTSELF“) и дипломирани библиотекар Наташа Булатовић („Културна дипломатија у Библиотеци града 

Београда : партнерство са Руским фондом културе и отварање Библиотеке руске литературе у 

Библиотеци града Београда“). У оквиру сесије „Регионална и локална сарадња и партнерства“, 
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помоћник директора за библиотечку делатност Марјан Маринковић, представио је рад „Шта да 

читам и БИСИС 5 – примери дугорочне библиотечке сарадње“, а на скупу је учествовао и у функцији 

члана Радног представништва другог радног дана. 

Награде 

 Додељенa je наградa за есеј и књижевну критику „Ђорђе Јовановићˮ.  

 Додељене су награде „Марија Илић Агапова“ – за најбољег библиотекара града Београда 

„Глигорије Возаровић“ – за најбољег издавача , награда за најчитанију књигу страног аутора, 

награда „Читалац године“, и награда „Повеља за изузетан допринос“ . 

 Министарство одбране Републике Србије доделило је БГБ Захвалницу за допринос и подршку 

у спречавању ширења и сузбијању заразне болести Ковид-19). 

Ревизија библиотечко-информационе грађе и извора и стварно стање фонда 

Према Закону о библиотечко-информационој делатности („Службени гласник РС” 52/2011), члан 

33. Став 1, редовна ревизија у библиотекама са преко 300.000 јединица, обавља се једном у десет 

година.  

У мрежи одељења Библиотеке града Београда3, ревизија је рађена на основу Закона о библиотечко-

информационој делатности („Службени гласник РС” 52/2011), члан 33. Став 1, Правилника о 

инвентарисању, обради, ревизији и отпису библиотечко-информационе грађе и извора, као и 

вођењу евиденције о библиотечко-информационој грађи и изворима („Службени гласник РС” 

47/2013), и на основу Одлуке о започињању ревизије библиотечко-информационе грађе и извора, 

број 3605 од 23. 07. 2013. године.   

Како ревизија4 има за циљ утврђивање стварног бројчаног и физичког стања инвентарисане 

библиотечко-информационе грађе, степена и врсте оштећења библиотечко-информационе грађе и 

свих других провера стања грађе, договорено је да се датуми почетка рада ревизије организују у 

складу са потребама на терену у мрежи и да свака радна група са начелницима Одељења осмисли 

план на микро нивоу. На основу података из претходних извештаја, последња редовна ревизија у 

мрежи обављена у периоду од 2001. до 2006. године.  

Редовна ревизија у мрежи, почела је ревизијом фонда Одељења периодике 01. јула 2013. године, а 

завршила се 04. децембра 2020. године ревизијом општег фонда Библиотеке града Београда. У овом 

периоду урађена је ривизија 70 одељења и огранака и 80 различитих фондова. Овом ревизијом 

расходовано је 337.144 јединице од тога је 949 јединица некњижне грађе.  

Стварно стање фонда, након одузетог отписа и додатог броја набављене и инвентарисане грађе, 

закључно са 30.12.2020. године, је следеће: 

- 1.613.966 јединица библиотечко-информационе грађе (монографска грађа); 

                                                             
3 У даљем тексту користиће се израз Мрежа за Мрежу одељења Библиотеке града Београда. 

4 Коришћени Закони и правилници у раду: Закон о библиотечко-информационој делатности, Правилник о инвентарисању, 

обради, ревизији и отпису библиотечко-информационе грађе и извора, као и вођењу евиденције о библиотечко-

информационој грађи и изворима, Закон о културним добрима, Закон о старој и реткој библиотечкој грађи, Закон о 

издавању публикација, Закон о обавезном примерку, Закон о ауторском и сродним правима. 
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           - 328.803 јединица часописа и новина (78.736 бројева часописа и 250.067 бројева новина)5. 

Одељење (фондови) Стање фонда 

пре ревизије 

Расходовано 

ревизијом 2013. 

Обновљен фонд (јун- 

2013 - новембар 

2020.) 

Ванредна 

ревизија 

Стварно 

стање 

„Ђорђе Јовановић“ 

Стари град 76.974 18.479 21.113 9.877 69.731 

„Петар Кочић“ Врачар 104.853 26.134 23.359 / 102.078 

„Доситеј Обрадовић“ 

Вождовац 113.089 37.675 31.999 7.584 99.829 

„Исидора Секулић“ 

Савски венац 110.585 20.568 21.672 3.632 108.058 

„Вук Караџић“ Звездара 94.875 16.481 39.188 275 117.307 

„Илија Гарашанин“ 

Гроцка 58.990 2.538 21.120 / 77.572 

Вук Караџић“ Нови 

Београд 113.053 27.112 36.248 / 122.189 

„Свети сава“ Земун и 

Сурчин 154.437 21.481 41.567 / 174.523 

„Лаза Костић“ Чукарица 86.737 12.633 29.369 / 103.473 

„Миодраг Булатовић“ 

Раковица 51.198 4.719 23.855 / 70.334 

„Јован Дучић“ Барајево 48.655 5.723 15.853 / 58.785 

„Милован Видаковић“ 

Сопот 51.794 4.552 15.437 / 62.679 

„Деспот Стефан 

Лазаревић“ 

Младеновац 77.956 11.002 17.694 / 84.648 

Библиотека града Београда (одељења) 

Завичајно (монографске 

публикације) 37.782 1.814 2.024 / 37.992 

Завичајно (визуелна 

грађа) 2.966 11 / / 2.955 

Завичајно (рукописна 

грађа) 578 3 / / 575 

Завичајно (картографска 260 7 / / 253 

                                                             
5 У Фонду периодике Одељења посебних фондова Библиотеке града Београда обављена је  редовна ревизија библиотечке 

грађе прописана Законом о библиотечко-информационој делатности (Сл. гласник РС, бр.52/2011), у периоду  25.11.2013 - 

28.04.2016. године. Ревизијом је утврђено да се у Фонду периодике чува 13.855 томова часописа и 7.121 том новина, тј.  

укупно 20.976 томова библиотечких јединица укоричене грађе. До данас, у Фонду периодике  се трајно чува  1.223 наслова 

серијске грађе, што обухвата укупно 328.803 јединица часописа и новина, од чега 78.736 бројева часописа и 250.067 бројева 

новина укоричених у 23.498 библиотечких јединица серијске грађе (свезака тј. томова периодике).  
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грађа) 

Амерички кутак 5.430 2.026 827 / 4.231 

„Чика Јова Змај“ (ручно 

инвентарисана књига 

инвентара - поклони 

Југословенског 

библиографског 

института) 758 611 / / 147 

„Чика Јова Змај“ (ручно 

инвентарисана књига 

инвентара - шах) 621 492 / / 129 

Дечја одељења "Чика 

Јова Змај" и "Невен" 59.233 17.757 8.824 / 50.300 

БгБ (звучна грађа - 

грамофонске плоче) 1.050 493 / / 557 

БГБ (филмови и 

видеоснимци - визуелна 

пројекција) 1.428 78 / / 1.350 

БГБ (мултимедијална 

грађа - визуелна 

пројекција) 157 17 / / 140 

БГБ (звучна грађа ЦД) 52 9 / / 43 

БгБ (инвентарна књига 

поклона у читаоници 

уметности) 3.018 21 / / 2.997 

БГБ (општи фонд, 

читаоница уметности, 

читаоница са 

референсном грађом, 

магацин књига, 

депозит) 391.281 105.326 41.184 / 266.965 

Периодика (новине) 244.887 3.180 2.000 / 250.067 

Периодика (часописи) 76.898 1.316 522 / 78.736 

УКУПНО БГБ и мрежа 1.969.595 342.258 393.855 21.368 1.945.291 

Табела 1: Приказ броја јединица сваког фонда, броја отписаних у последњој ревизији 2013. године, броја 

набављених, инвентарисаних и укупног броја јединица 

Док се радила ревизија, истовремено су се набављали нови примерци који су инвентарисани. 

Установљено је да одмах након завршене ревизије постоји потреба за новим издвајањем дотрајалих 

и неупотребљивих јединица, као и замена за изгубљени примерак. Због тога би било добро да се 

дозволи годишњи расход у износу од 5% укупног фонда. На овај начин, фондови би константно били 

прочишћавани и истовремено обнављани.  

Према законским правилима, следећа планирана ревизија је 2023. године.  
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4 ОПШТИ ПРЕГЛЕД РАДА    

4.1  Чланови  

4.1.1 Број уписаних чланова 

У Библиотеку града Београда, у 2020. години, уписано је  117.732 чланова. Евидентирано је укупно 

430.871 корисника основних библиотечких услуга (коришћење фонда, читаонице, интернета, 

референсних услуга), што значи да је у просеку сваки члан током 2020. године, 3,7 пута користио 

основне услуге БГБ-а.6  

БИБЛИОТЕКА  
(општина) 

Број чланова 
Број корисника 
основних услуга 

БГБ 30.341 86.051 

Стари град 5.251 24.768 

Врачар 6.544 40.391 

Вождовац 5.015 24.768 

Савски венац 3.248 10.033 

Нови Београд 15.312 42.201 

Земун и Сурчин 12.607 65.445 

Чукарица 5.540 34.404 

Раковица 3.716 15.009 

Барајево 2.073 8.852 

Сопот 4.010 11.279 

Младеновац 5.531 14.680 

УКУПНО 117.732 430.871 
Табела 2: Општи преглед броја чланова, корисника и издатих јединица  

библиотечке грађе у  2020. години   

 

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

30.341, затим, у Одељењу библиотеке „Вук Караџић“, Нови Београд  - 15.312, следи Одељење 

библиотека „Свети Сава”, Земун  - 12.607. 

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

библиотеци „Милован Видаковић”, Сопот - 100.25%, у Одељењу библиотеци „Вук Караџић”, Звездара 

- 99.74%, а потом  у Одељењу библиотеци „Вук Караџић”, Нови Београд - 98.79%. 

4.1.2 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 

                                                             
6 У овај број нису урачунати посетиоци културно-образовних програма и корисници онлајн услуга. 
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пензионере који плаћају чланарину и пензионере старије од 65 година који се учлањују бесплатно – 

категорија 65+) и остали (незапослени, земљорадници, домаћице и сл.).  

БИБЛИОТЕКА   
(општина) 

Предшк. 
узраст 

Ученици 
ОШ 

Ученици 
СШ 

Студенти Запосл. Незапосл. Пензионери Остали 

Плаћена 
чланарина 

65+ 

БГБ 1.463 2.595 3.171 7.430 7.183 467 1.311 5.857 864 

Стари град 2.404 902 563 68 467 30 29 633 155 

Врачар 1.479 1.311 167 331 1.024 161 54 718 1.299 

Вождовац 1.458 2.054 240 112 592 93 66 328 72 

Савски венац 1.582 543 295 39 454 28 17 251 268 

Звездара 6.093 2.385 471 286 1.381 128 92 840 791 

Гроцка 1.743 1.930 583 389 813 154 384 71 10 

Нови 
Београд 

5.529 2.658 343 148 2.571 118 94 765 3.086 

Земун и 
Сурчин 

4.080 3946 576 407 1.508 288 211 1.125 466 

Чукарица 1.130 1254 362 483 968 161 148 882 152 

Раковица 651 1.090 146 157 527 78 184 847 36 

Барајево 774 368 68 149 310 60 25 220 99 

Сопот 1.636 661 141 116 723 76 2 106 549 

Младеновац 2.124 1.008 125 204 753 35 10 384 888 

УКУПНО 
32.146 22.705 7.251 10.319 19.274 1.877 

2.627 13.027 

8.735 15.654 
Табела 3: Број уписаних чланова Библиотеке према занимању, односно узрасту  

 

  
 Графикон 1: Чланови Библиотеке према занимању, односно узрасту,  

процентуални однос  

Посматрано према полу, већи број чланова Библиотеке чине жене, којих је укупно 66.100 (56.14%), 

док је мушкараца  51.632 (43.86%). 

27.3%

19.2%

6.1%

8.7%

16.3%

1.6%
13.3%

7.4%
Предшколски узраст

Ученици ОШ

Ученици СШ

Студенти

Запослени

Незапослени

Пензионери

Остали
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Графикон 2: Чланови Библиотеке према полу 

4.2 Коришћење услуга и библиотечко-информационе грађе 

У 2020. години, било је укупно 586.964 корисника различитих услуга Библиотеке које су пружене у 

њеним објектима у читавој мрежи.7 Од тога је тзв. основне услуге – фонд, читаоницу, интернет и 

референсне услуге користило 430.871 особа, културно-образовне програме посетило је 96.439 особа, 

а посетилаца виртуелних програма било је 54.477. Посматрано по појединачним услугама, највише је 

корисника фонда, укупно 317.828, а најмање корисника интернета 2.132. Фонд су највише користили 

запослени, читаоницу студенти, интернет и референсне услуге одрасли преко 30 година старости. 

 

 
Графикон 3: Однос коришћења основних врста услуга у Библиотеци  

4.2.1 Коришћење библиотечко-информационе грађе 

Као што  табела испод показује, у 2020. години у Библиотеци је издато укупно 920.148 јединица 

библиотечко-информационе грађе (књижне и некњижне грађе) што чини око 9 јединица по 

уписаном члану. У оквиру књижне грађе, највише су се изнајмљивале књиге из стране и домаће 

књижевности, затим дечје публикације, а најмање публикације из области примењених наука, 

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

Мушкарци
44%

Жене
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73.8%
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19.0%
Број корисника 
фонда

Број корисника 
читаонице

Број корисника 
интернет читаонице

Број корисника 
референсних услуга
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природних наука и теологије, што је у потпуности у складу са профилом Библиотеке града Београда, 

која је јавна позајмна библиотека општег типа. У оквиру књижне грађе, највише су се изнајмљивале 

књиге из стране и домаће књижевности, затим дечје публикације, а најмање публикације из области 

примењених наука, природних наука и теологије, што је у потпуности у складу са профилом 

Библиотеке града Београда. При циркулацији некњижне грађе више је позајмљивана електронска 

некњижна грађа (CD, DVD...) у односу на осталу некњижну грађу (фотографије, мапе...).  

БИБЛИОТЕКА   (општина) Издавање  
грађе 

БГБ 212.574 

Стари град 54.068 

Врачар 82.419 

Вождовац 45.702 

Савски венац 17.167 

Звездара 57.975 

Гроцка 38.576 

Нови Београд 92.255 

Земун и Сурчин 126.670 

Чукарица 73.743 

Раковица 36.650 

Барајево 17.021 

Сопот 30.580 

Младеновац 34.748 

УКУПНО 920.148 

Табела 4: Коришћење фонда у 2020. години 

4.3  Фонд  

4.3.1  Набавка библиотечко-информационе грађе 

Библиотека је током 2020. године набавила 85.249 јединица грађе (монографских и серијских 

публикација). Највише јединица грађе набављено је средствима оснивача, Града Београда (42.376), а 

потом у оквиру Републичког откупа (19.482).  

Редни 
број 

Начин набавке Број примерака 

1. Републички откуп 19.482 

2. 
Јавна набавка (средства одобрена од Секретаријата за 

културу Скупштине града Београда) 
42.376 

3. Локални обавезни примерак 2.517 

4. 

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

средстава предвиђених за матичне функције 
20.874 

УКУПНО                85.249 
Табела 5: Набавка грађе у 2020. години 
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4.4 Културно-образовна делатност  

У 2020. години у мрежи БГБ одржано је укупно 1.637 културно-образовних програма, уз присуство 

96.439 посетилаца. Број програма за одрасле је 945, а за децу 692. Онлајн програма је било 314, а 

посета 54.477.  

У Библиотеци су се реализовали најразличитији типови програма: књижевни сусрети, предавања, 

трибине, представљања књига, изложбе, музички програми, радионице, курсеви, семинари... По 

броју и разноврсности програма, Библиотека убедљиво предњачи међу градским установама 

културе.  

Библиотека (општина) Број програма Број 
програма 

за одрасле 

Број 
програма за 
децу/младе 

Број 
посетилаца 

БГБ - Амерички кутак  212 153 59 3.129 

БГБ – Дечје одељење  60     4 56 1.571 

БГБ – Одељење за културне 
програме  

42   42 0 1.242 

БГБ – Одељење за рад са 
корисницима 

13  13 0 3.380 

БГБ – Периодика и Завичајно 
одељење 

15  15 0 9.649 

БГБ укупно 342 227 115 18.971 

Стари град 156  96   60 7.574 

Врачар   47  21   26 3708 

Вождовац  54  25  29 5.864 

Савски венац  50  36  14 3.809 

Звездара 223 152  71 10.206 

Гроцка  57  25  32 2.053 

Нови Београд 218 158  60 13.357 

Земун и Сурчин 256 125 131 15.206 

Чукарица 102 41  61 8.839 

Раковица  28 20 8 2.618 

Барајево  64 16  48 3.640 

Сопот  27 1  26 355 

Младеновац  13 2  11 239 

УКУПНО 1.637 945 692 96.439 

Табела 6: Број програма и посетилаца у 2020. години 

4.5 Пројектна делатност  

Библиотека града Београда је и током 2020. године реализовала више посебних активности већег 

обима и значаја, подржаних од стране домаћих и иностраних донатора, односно имплементираних 

кроз сарадњу са партнерским организацијама и институцијама. Издвајају се следећи пројекти: 

 БГБ већ три године активно руководи пројектима и процесима унапређења библиотечког 

информационог система БИСИС 5, који користи преко 50 библиотека широм Србије. И током 

2020. године настављен је иновативни развој система. БГБ, уз партнерство још пет јавних 
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библиотека – Градска библиотека у Новом Саду, Библиотека шабачка, Библиотека „Милутин 

Бојић” (Палилула), Библиотека „Влада Аксентијевић” (Обреновац) и Библиотека „Димитрије 

Туцовић” (Лазаревац) – реализовала је пројекат „Развој софтвера за ревизију библиотечког 

фонда, праћење референсне делатности и унапређену аутоматизацију уписа корисника у 

систему БИСИС 5”. Пројектом, који је на јавном конкурсу подржало Министарство културе и 

информисања Републике Србије, извршено је унапређење БИСИС-а 5 на следећи начин: 1) 

развијен је софтвер за аутоматизацију процеса ревизије библиотечког фонда;  2) развијен је 

софтвер за евиденцију и извештавање о референсној делатности библиотека; 3) развијена је 

подршка за аутоматизацију уписа путем електронских личних карaтa. 

  „Прикључивање БИСИС-а 5 на Претраживач културног наслеђа” други је пројекат у вези са 

БИСИС-ом 5. Кроз овај пројекат систем БИСИС 5, тачније његови библиографски записи, 

прикључени су на Претраживач културног наслеђa – oбједињени портал за претрагу 

културног наслеђа Републике Србије (https://култура.срб) којим управља Министарство 

културе Републике Србије. На овај начин су изузетно вредне колекције јавних библиотека које 

користе БИСИС 5 (у Београду, Новом Саду, Шапцу, Кикинди, Зрењанину, Панчеву, Лозници...) 

постале претраживе и видљиве на Порталу. Пројекат је подразумевао израду серверске 

стране OAI-PMH протокола за преузимање метаподатака за БИСИС 5, класификацију 

библиографских записа у складу са Претраживачем, мапирање записа из БИСИС-а 5 у Dublin 

Core формат погодан за преузимање у Претраживач, инсталацију сервера, тестирање и 

увођење система. 

 БГБ је започела реализацију међународног двогодишњег пројекта ”Enhancing Key Civic 

Competences for the Post-truth Era: News Literacy and Critical Thinking” (ESSENTIAL), подржаног 

од стране Европске комисије, у оквиру програма Еразмус+. БГБ је коодринатор овог пројекта у 

којем учествују још: Национална библиотека Летоније (Летонија), Универзитет Hacettepe 

(Турска) и Народни универзитет Жалец (Словенија). Општи циљ пројекта је развој друштва 

самосвесних грађана који критички размишљају и исправно перципирају медијске садржаје. 

 Међународни Еразмус+ пројекат под називом ”Re-designing and co-creating innovative cultural 

heritage services through libraries – iTSELF”. Пројекат је почео у децембру 2018. године и траје 

две и по 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”. Петоро наших библиотекара похађало је тродневну обуку у Паризу и Летонији, о 

развијању иновативних метода за промоцију културног наслеђа. У завршној фази пројекта 

активно се ради на развијању едукативних онлајн курсева. 

 У оквиру реализације вишегодишњег Пројекта изградње информационог система БГБ у 2020. 

години реализован је пројекат „Имплементација интерних комуникација”, којим су 

проширене функционалности софтвера који је имплементиран током 2019. године. Нове 

функционалности софтвера обухватају: опште функционалности интерног сајта (огласна 

табла), подршка процесу подношења захтева и издавања решења за годишњи одмор и 

плаћено одсуство,  евиденције о присутности на раду (карнет) и подношења извештаја о раду, 

https://култура.срб/
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као и подршка процесу дистрибуције платних листића – све наведено на нивоу читаве мреже 

БГБ. 

 Настављен је пројекат изградње Дата центра БГБ, са професионалним серверима, сториџом, 

хипервизором, Firewall-ом и мрежном опремом. На овај начин се ствара основа за развој 

квалитетног аутоматизованог пословања Библиотеке и пружање низа онлајн услуга. За 

потребе повећања безбедности апликација у Дата центру БГБ, као и обезбеђивања приступа 

апликацијама и Интернету запослених, у 2020. години набављена је следећа опрема: 1) Web 

Application Availability and Security Solution (Server load Balancing + WAF) више свичева; 2) 

NGFW уређај ASA5508-K9; 3) Свичеви Catalyst 9300-24T-A (1. ком.), SG350X-48MP-K9-EU (4 

ком.), SG350X-24MP-K9-EU (3 ком.); 4) Уређај за непрекидно напајање типа HPE R/T3000 Gen5 

High Voltage UPS + 1 ERM. 

 Међународни пројекат AVA Doc – друга фаза. Пројекат је реализован 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. У том смислу, чланови БГБ имали су ексклузивну прилику да бесплатно 

онлајн гледају најквалитетније савремене документарне филмове. Пројекат је подржан од 

стране Европске комисије у оквиру програма Креативна Европа. 

 Два пројекта у сарадњи са Викимедијом Србије: 1) „Википедијанац стажиста”, у оквиру којег 

уредник Википедије поставља чланке у вези са грађом која се налази у Завичајном одељењу 

БГБ; 2) „Вики сениор”, у оквиру којег под менторством наших библиотекара 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.  

4.6 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.  

У оквиру пројекта изградње Дата центра БГБ у 2020. години набављена је следећа опрема: 1) Web 

Application Availability and Security Solution (Server load Balancing + WAF) више свичева; 2) NGFW уређај 

ASA5508-K9; 3) Свичеви Catalyst 9300-24T-A (1. ком.), SG350X-48MP-K9-EU (4 ком.), SG350X-24MP-K9-EU 

(3 ком.); 4) Уређај за непрекидно напајање типа HPE R/T3000 Gen5 High Voltage UPS + 1 ERM. Овим су 

унапређени безбедност система и мрежна и комуникациона ифраструктура. 

У току 2020. у Централну зграду БГБ, у оквиру Дата центра, имплементирана је дигитална телефонска 

централа, заснована на VOIP технологији. Ова централа је у ствари рачунарски сервер, а телефони су 

уређаји који се прикључују на локалну рачунарску мрежу. За избор софтвера је одабран “Asterisk” на 

серверу под оперативним системом “Centos”. Постојећа веза са Телекомом Србија замењена је са 

бакра на оптику. Поред сервера, набављен је и одређен број VOIP („SIP”) телефона и GSM gateway. 

Увођењем нове централе добијен је квалитетнији и економичнији систем.  
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Започет је процес баркодирања фонда у БГБ мрежи. Инсталирана је опрема, дефинисан изглед и 

садржај налепница, усаглашене функционалности у систему БИСИС 5, обучени су запослени и почело 

је баркодирање у свим централним општинским библиотекама у оквиру БГБ мреже. 

Сви објекти у БГБ мрежи имају брзи интернет, а у 15 објеката обезбеђен је и бежични интернет за 

кориснике.. 

4.7 Реновирање и опремање простора 

 Извршено је комплетно реновирање ентеријера Библиотеке „Доситеј Обрадовић”, централне 

библиотеке у општини Вождовац. Библиотека је опремљена новим полицама и инвентаром. 

 Дечје одељење „Невен“ Библиотеке града Београда поново је почело са радом, након паузе 

настале услед реновирања зграде Дома синдиката.  

 Реновиран је централни простор Одељења за рад са корисницима у Централној згради БГБ. 

Израђени су нови сервисни пултови (два пулта за враћање и позајмљивање књига и 

информисање корисника), као и пултови за претраживање е-каталога БГБ. Пултови су 

прилагођени особама са инвалидитетом. 

 Инвеститор радова  на изградњи Хотелско-пословног комплекса „Рајићева” -  предузеће 

А.Б.Д. је у складу са   потписаним   уговором  са Републичком дирекцијом за имовину имало 

обавезу да санира штету која је  због извођења радова  настала на згради Кнез Михаилова 56. 

На основу одобреног пројекта  и уз све неопходне сагласности надлежних органа у току 2020. 

године  започетo је извођење радова на ојачању темеља зграде (зидови ка тржном центру и 

ка Кнез Михаиловој улици)  као и санација и реконструкција  дела  магацинског  простора у 

објекту.  Да би се  предметни радови извели било је неопходно да се  значајан део полица и 

књижног фонда измести у нови депо у оквиру Хотелско.пословног простора „Рајићева“. Том 

приликом пресељено је 69.810 јединица књижне грађе. 

Библиотека је током 2020. године спроводила редовне послове на одржавању инфраструктурне 

функционалности објеката у читавој БГБ мрежи.  

4.8 Сарадња 

Библиотека је током 2020. 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 предшколским установама на територији града Београда – упис предшколаца у 

Библиотеку и организовани програми за предшколце; 

 Сарадња са образовним установама и институтима са седиштем у Београду; 
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 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 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; 

 Више програмских циклуса организовано је у сарадњи са Институтом Конфуције, Гетеовим 

друштвом у Београду, Психоаналитичким друштвом Србије, Друштвом за српски језик и 

књижевност, Српским библиофилским друштвом, Друштвом „Свети Сава“ и др.;  

 Сарадња са позориштима: Дечје позориште „Бошко Буха“, Позориште на Теразијама, 

Београдско драмско позориште и Установа културе „Вук“ – корисници са чланском картом 

остварују попуст приликом куповине карата;  

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

 Сарадња са Техничком школом „Дрво арт“ путем које су дизајнирани излози БГБ. 

4.9 Издавачка делатност 

У 2020. навршило се 10 година од покретања едиције „Врхови”, која се бави објављивањем 

атипичних, аутентичних зборника посвећених најзначајнихим српским ствараоцима. У оквиру овог 

издавачког подухвата БГБ до сада је објављено 12 књига, посвећених Драгославу Михаиловићу, 

Бранку Миљковићу, Светлани В. Јанковић, Давиду Албахарију, Душку Радовићу, Бранку Ћопићу, 

Данилу Николићу, Иви Андрићу, Милошу Црњанском, Душану Ковачевићу, Милораду Павићу. У 

јубиларној 2020. години објављен је зборник „Океан Пекић”, поводом 90 година од рођења 

књижевника Борислава Пекића, као и два реиздања: „Бездане светлости – о књижевном делу 

Светлане Велмар Јанковић” и „Поштованом Душку Радовићу”. 

Библиотека је објавила и 6 каталога у склопу изложби организованих у Галерији Атријум: 

1. „Хоризонти“, аутор Марија Николић, 18.02-02.03.2020. 

2. „Париске лепотице“, аутор Горан Мусић, 04-17.03.2020. 

3. „Од колажа до колаграфије и назад“, аутор Ивана Флегар, 15-26.06.2020. 

4. „Илузије: епидемија емоција“, аутор Бисерка Петровић, 1-15.07.2020. 

5. „Другачији угао гледања, Релативност 7“, аутор Теодора Стојановић 12-23.10.2020. 

6. „Напољу је унутра“, аутор Милена Путник, 27.10-16.11. 2020. 

4.10  Награде  

У оквиру Дана Библиотеке, додељено је више награда из области библиотекарства и издаваштва.  

Награда која носи име оснивача Библиотеке града Београда, Марије Илић Агапове, додељена је 

Ивани Николић, библиотекару-саветнику, начелнику Одељења селективне набавке у Народној 

библиотеци Србије. 
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Награда „Глигорије Возаровић” за најбољег издавача у 2019. години додељена је Издавачкој кући 

,,Издавачки центар Матице српске” за објављивање стотину књига Антологијске едиције „Десет 

векова српске књижевности“. 

Награда „Глигорије Возаровић” за најбољег књиговесца у 2019. години додељена јеЗлатки Цревар из 

Књиговезнице „Захарије Орфелин” из Београда. 

Према подацима из мреже Библиотеке града Београда најчитанија књига савремене преведене 

књижевности у 2019. години је роман „Поноћно сунце“, норвешког књижевника Јуа Несбеа, у издању 

Лагуне. 

Награда „Читалац године” у категорији деце до 14 година припала је тринаестогодишњој Милици 

Нешковић из општине Раковица.   

Специјално признање Библиотеке града Београда - Повеља за изузетан допринос ове године је 

додељена „Политици за децу", подлистку дневног листа Политика који редовно прати активности, 

радионице и програме за најмлађе чланове Библиотеке града Београда. 

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

Љиљани Пешикан-Љуштановић за књигу „Пишем ти причу: рефлекси усмене књижевности и 

традиционалне културе у писаној књижевности и савременој култури Срба”, у издању Академске 

књиге (2020). 
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5 ПРЕГЛЕД РАДА ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ БИБЛИОТЕКА ГРАДА 

БЕОГРАДА   

5.1 ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАБАВКУ И ОБРАДУ БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ 

5.1.1   Организација пословних процеса 

Организација пословних процеса у Одељењу обухвата набавку, инвентарисање и обраду  

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 о броју набављених наслова и 

примерака 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. 

5.1.2 Резултати у 2020. години 

 Набављено је 85.249 библиотечко-информационих јединица (77.896 монографских, 7.335 

серијских и 18 јединица некњижне грађе) за комплетну мрежу одељења и огранака; 

инвентарисано 52.604, испоручено 48.416 библиотечко-информационих јединица; 

 Библиотека је током 2020. године добила на поклон преко 7.400 наслова (од чланова 

 Библиотеке, сарадника, издавача, установа); 

 Библиотека је поклонила 3.000 наслова од својих сувишних примерака; 

 Од фебруара 2020. године, ауторске, предметне и стручне одреднице раде се ћириличним 

писмом; 

 Од октобра 2020. године започето са радом на саставним деловима публикација - аналитика 

за монографске публикације (чланци у зборницима, предговори, поговори); 

 Објављена су три наслова у едицији „Врхови“. Нови наслов „Океан Пекић: зборник“, а два су 

обновљена „Бездане светлости: зборник о књижевном делу Светлане Велмар-Јанковић“ и 

„Поштованом Душку Радовићу: зборник“.  
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5.1.3 Набавка 

Начин набавке у 2020. 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 19.482 

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

42.376 

3. Локални обавезни примерак 2.517 

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

20.874 

               УКУПНО                85.249 
Табела 1: Број набављених јединица грађе у 2020. години 

У Одељењу се редовно контактирају издавачи, који који су према чл. 3, тачка 2 Закона о обавезном 

примерку публикација, дужни да Локални обавезни примерак достављају јавној библиотеци града, 

односно општине у којој имају седиште/пребивалиште, ради формирања и попуне завичајне збирке8. 

Обавезни примерак редовно су достављали следећи издавачи: Чигоја штампа, Дерета, Досије студио, 

Етхос, Evro Book, Етнографски институт САНУ, Факултет организационих наука, Филозофски факултет, 

Институт за међународну политику и привреду, Институт за педагогију и андрагогију, Инжењерска 

академија Србије, Историјски архив Београда, Комора здравствених установа Србије, Креативни 

центар, Лагуна, Музеј историје Југославије, Музеј позоришне уметности Србије, Музика класика, 

Музиколошки институт САНУ, Музиколошко друштво Србије, Народни музеј Србије, Новости, Одисеја, 

Пословни биро, Правни факулте, Принцип прес, Прополис Боокс, Публик Практикум, Републички 

завод за заштиту споменика културе, САНУ, Савез инжењера и техничара Србије, Савез графичких 

инжењера и техничара Србије, Савез инжењера и техничара текстилаца Србије, Службени гласник, 

Укронија, Весели четвртак, Вукотић медиа, Вулкан издаваштво, Завод за проучавање културног 

развитка Републике Србије, Завод за уџбенике, Завод за заштиту природе Србије.  

Током године, допуњаване су колекције у Руском кутку (Огранак „Владан Десница“, Нови Београд), 

Кинеском кутку (Библиотека „Ђорђе Јовановић“, Стари град), као и у посебној збирци поклона 

„Колекције књига поклоњених директорки Библиотеке” (Библиотека „Ђорђе Јовановић“, Стари град). 

Све Колекције се допуњавају, видљиве су и претраживе у електронској бази. 

Од сувишних примерака9 у 2020. години, Библиотека је поклонила 3.000 наслова: библиотеци Српске 

теоретске гимназије „Доситеј Обрадовић“ у Темишвару; библиотеци Српског центра у Бечу; 

Аустријско-српском културном друштву „Вилхелмина Мина Караџић“, Беч; библиотеци Јавне 

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

9    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. 

http://www.kultura.gov.rs/lat/dokumenti/propisi-iz-oblasti-kulture/zakon-o-
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установе Студентски дом „Фочаˮ, Република Српска; библиотеци Дома културе „Студентски градˮ; 

библиотеци Учитељског факултета, Београд; библиотеци ОШ у Лештанима; библиотеци у оквиру 

Цркве свете Петке у Кутлешу; библиотеци у оснивању „Старац Никанор Хиландарац“; „Читам па штаˮ 

наградни конкурс; за акцију „Читалачка значка“; за акцију „Обрни, окрени/слику/песму изокрени“; 

књиге за награду за најбољег читаоца за 2020. годину; око 500 примерака за привремену Ковид 

болницу на сајму у Београду. 

5.1.4 Инвентарисање библиотечко-информационих јединица  

За мрежу библиотека Библиотеке града Београда, инвентарисано је 52.604 јединица, највише 

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

  

Библиотека/општина 
Број 

инвентарисаних 
јединица 

БГБ 4.996 

„Ђорђе Јовановић”, Стари град 3.192 

„Петар Кочић”, Врачар 3.913 

„Доситеј Обрадовић”, Вождовац 4.002 

„Исидора Секулић”, Савски венац 3.611 

„Вук Караџић”, Звездара 5.674 

„Илија Гарашанин”, Гроцка 2838 

„Вук Караџић”, Нови Београд 4.887 

„Свети Сава”, Земун и Сурчин 4.294 

„Лаза Костић”, Чукарица 4.003 

„Миодраг Булатовић”, Раковица 2.849 

„Јован Дучић”, Барајево 3.140 

„Милован Видаковић”, Сопот 2.580 

„Деспот Стефан Лазаревић” , Младеновац 2.625 

УКУПНО 52.604 

Табела 2: Број инвентарисаних јединица у 2020. години 

Током 2020. године започето је са креирањем комплетних записа ретроактивног фонда Одељења 

библиотеке „Вук Караџић“, Звездара. Ради се о насловима за које, до увођења нове верзије БИСИС-а 

број 5, није било могуће урадити запис јер су јединствени и нису постојали у електронском каталогу 

Библиотеке града Београда (различито издање, различита година издавања итд.). Инвентатори су за 

месец дана урадили око 1.600 наслова (монографских публикација, сликовница...). Сви наслови су 

након урађеног првог записа и уноса инвентарних података добили и комплетну обраду. План је да 

се овај посао настави у наредном периоду са насловима свих Одељења мреже. 

5.1.5 Обрада библиотечко-информационе грађе 
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Потпуну обраду, кроз све каталоге добило је 3.049 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) 

4.159 3.491 

СТРУЧНИ 
КАТАЛОГ 

Обрађено нових наслова Рад на записима (прегледано, 
рекласификованао) 

4.310 5.419  

(7.942 УДК индекса) 

ПРЕДМЕТНИ 
КАТАЛОГ 

Обрађено нових наслова Рад на записима (редиговано, 
рекаталогизовано) 

2.438  

(6.200 предметних одредница) 

2.307  

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

Од 1. октобра у обради је започето са радом на саставним деловима публикација - аналитика за 

монографске публикације (чланци у зборницима, предговори, поговори). У новој верзији програма 

БИСИС 5 омогућен је рад на уносу саставних делова публикација.  За два месеца обрађен је 451 нови 

чланак са 556 предметних одредница, са предметном редакцијом од 319 чланака (232 одреднице) и 

са стручном редакцијом од 220 чланака (244 УДК индекса). 

5.2 ОДЕЉЕЊЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ БИБЛИОТЕЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ 

5.2.1   Општи преглед 

Одељење за унапређење библиотечке делатности у оквиру Сектора за библиотечку делатност врши 

функцију матичне надлежности која је регулисана Законом о библиотечко-информационој 

делатности (Службени гласник РС бр. 52/11), Статутом и другим подзаконским актима као и општим 

актима Библиотеке на подручју града Београда. Спроводи надзор над стручним радом и условима 

рада у јавним, школским и специјалним библиотекама; води бригу о унапређењу и развоју 

делатности и стручном усавршавању; иницира, спроводи и координира активности значајне за рад и 

развој Библиотеке града Београда. Обједињује пословање у матичној библиотеци, прати домете 

библиотечко-информационе делатности у Србији и свету. 

Због увођења ванредног стања на територији Републике Србије, Одлуком о проглашењу ванредног 

стања („Сл. гласник РС“, бр. 29/2020), запосленима је, у складу са Уредбом о организовању рада 

послодаваца за време ванредног стања („Сл. гласник РС“, бр. 31/2020), до престанка ванредног 

стања, био омогућен рад од куће, а у циљу спречавања ширења болести КОВИД-19. Стручни радници 

овог Одељења наставили су да обављају послове који су у редовној надлежности овог Одељења 

(пружање стручне помоћи библиотекарима из школских, специјалних и јавних библиотека, 

прикупљање података за МБС базу, послови у вези са радом у програму за библиотечко пословање 

БИСИС, припрема за надзоре над стручним радом библиотека), сходно могућностима рада у 

ванредном стању.  
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Следи приказ остварених резултата за  2020. годину: 

 

Надзор Регистрација 
Стручна 

помоћ 
МБС 

Едукација 

Семинари  

за запослене 

у Библиотеци 

Семинари 

аутор 

Библиотека 

града 

БИСИС 

обука 

23 1 1.315 195 3 8 850 сати 

Табела 1: Активности у 2020. години 

5.2.2 Надзор  

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

Школе за дизајн текстила, Техничке школе за дизајн коже, ОШ „Скадарлија“, Угоститељско-

туристичке школе (Стари град), ОШ „Јован Стерија Поповић“ (Нови Београд), ОШ „Раде Драинац“ 

Борча - Греда (Палилула), Медицинске школе „Београд“, Железничког музеја, ОШ „Ћирило и 

Методије“, ОШ „Драгојло Дудић“, Школе за бродарство, бродоградњу и хидроградњу, Музеја 

савремене уметности, Југословенске кинотеке, Средње школе за информационе технологије ИТХС, 

Педагошког музеја, ОШ „Сутјеска“ Земун, Савремене гимназије, Савремене основне школе, ОШ 

„Војвода Степа“ Кумодраж (Вождовац), Филолошке гимназије, Медицинске школе „Надежда 

Петровић“, ОШ „Светозар Милетић“ и ОШ „Гаврило Принцип“ (Земун). 

5.2.3 Стручна помоћ 

Пружање редовне стручне помоћи и консултације са библиотекарима представљају главни део 

инструктивног рада Одељења за унапређење и обухватају сваки вид стручне помоћи и обуке у 

библиотекарству (у просторијама Одељења, телефонским путем и електронском поштом): 

прикупљање, обрада, чување библиотечке грађе, ревизија, расход, смештај, припрема полагања 

стручног испита, оснивање библиотеке и др.  

Више пута су библиотекари Одељења одлазили у службену посету библиотекама по позиву стручних 

радника или представника институције у чијем се саставу налази библиотека, школске или јавне 

библиотеке ради консултација и проналажења одговарајућег решења за правилан рад библиотеке 

или отклањање нејасноћа у самом приступу у раду стручног радника или библиотеке.  

Током 2020. године, библиотекари Одељења, велики број стручних помоћи су пружили колегама 

који су радили у новој бази МБС (Мрежа библиотека Србије). Библиотекари из јавних, специјалних и 

школских библиотека, током рада у бази, наилазили су на многе потешкоће, недоумице око садржаја 

или техничке проблеме, па су се, по неколико пута (телефоном и путем мејла), консултовали са 

стручним радницима Одељења. Највећи број позива је дошао из школских библиотека јер је њих 

највише у стручном надзору Библиотеке града Београда, а у њима су и највећи проблеми у 

функционисању библиотека (недовољан простор, стара библиотечка опрема, аутоматизација 

библиотечког пословања, честа промена библиотечког кадра). 
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Библиотекари из свих типова библиотека су тражили смернице за поступање са грађом након 

издавања корисницима у условима пандемије  вируса. Посебно су звали школски библиотекари јер је 

велики број публикација остао на задужењу код ученика. Они су имали питања у вези сa 

дезинфекцијом грађе након враћања и поготову су били забринути шта да раде са грађом која је била 

код ученика у чијим породицама је тестом потврђено постојање вируса. У току априла, из Народне 

библиотеке Србије, стигло је Обавештење о руковању грађом у условима пандемије вируса, 

сачињено на основу међународних препорука, које нам је помогло да, библиотекама у нашој 

надлежности, дамо смернице за руковање библиотечком грађом у условима пандемије.  

Стручна помоћ пружена је  1.315  пута библиотекама различитог типа:  

Специјалним библиотекама: Републичког завода за статистику, Задужбине Илије М. Коларца, 

Железничког музеја, Завода за проучавање културног развитка, Уставног суда Србије, ЈП ЕПС 

Технички центар, SMATS д.о.о Контрола летења, Завода за спорт и медицину спорта Републике 

Србије, Републичког геодетског завода, Музеја историје Југославије, Музеја геноцида, Етнографског 

музеја, Југословенске кинотеке, Народне скупштине Републике Србије, ЈКП „Градска чистоћа“, Музеја 

афричке уметности, Архива града Београда, Урбанистичког завода Београда, Завода за интелектуалну 

својину, Музеја савремене уметности, Музеја Николе Тесле, Музеја науке и технике, Завода за 

заштиту природе Србије, Пореске управе, Народног музеја, Музеја примењене уметности, Савеза 

фармацеутских удружења, Градског завода за јавно здравље, Архива Србије, Телекома Србије, 

Библиотеке и уметничког архива ЈДП-а, Природњачког музеја, НИП „Борба“, Астрономске 

опсерваторије, Завода за заштиту природе Србије, Педагошког музеја, Музеја позоришне уметности, 

Историјског Архива Београда, Београдског центра за безбедоносну политику, Републичког завода за 

заштиту споменика културе Београда, Астрономског друштва „Руђер Бошковић“, Дечјег културног 

центра Београда, Вишег јавног тужилаштва, Републичког фонда за пензионо и инвалидско осигурање, 

Југословенског драмског позоришта, Савеза слепих Србије „др Милан Будимир“, ЈМУ Радио-

телевизије Србије, Мадленијанума д.о.о - предузећа за сценске делатности, НИП Компанија 

„Новости“, Пореске управе, Ваздухопловне академије, Савеза рачуновођа и ревизора Србије, Архива 

Југославије, Народне банке Србије, Републичког сеизмолошког завода и др.   

Библиотекама основних школа: ОШ „Сава Јовановић Сирогојно“, ОШ „Десанка Максимовић“, ОШ 

„Деспот Стефан Лазаревић“, ОШ „Бранко Ковачевић“, ОШ „Војислав Вока Савић“ Лазаревац,  ОШ 

„Диша Ђурђевић“ Лазаревац, ОШ „Павле Савић“ Миријево, ОШ „Вук Караџић“ Степојевац, ОШ 

„Слободан Пенезић Крцун“ Јунковац, ОШ „Свети Сава“ Велики Црљени, ОШ „Дуле Караклајић“ 

Лазаревац, ОШ „Кнез Лазар“ Лазаревац, ОШ „Ћирило и Методије“ (Звездара), ОШ „Олга Петров“ 

Падинска Скела, ОШ „1300 каплара“ (Звездара), ОШ „Драгојло Дудић“, ОШ „Јајинци“, ОШ „Бора 

Станковић“, ОШ „Васа Пелагић“, ОШ „Јован Ристић“, ОШ „Бранко Ћопић“, ОШ „Иван Гундулић“, ОШ 

„Бошко Буха“, ОШ „Радоје Домановић“, ОШ „Влада Обрадовић Камени“, ОШ „Стефан Немања“, ОШ 

„Бранко Пешић“, ОШ „Сава Шумановић“, ОШ „Др Арчибалд Рајс“, ОШ "Зага Маливук", ОШ „Никола 

Тесла“, ОШ „Иван  Милутиновић“, ОШ „Биса Симић“, ОШ „Стеван Синђелић“, ОШ „Деспот Стефан 

Лазаревић“ Миријево, ОШ „Невена Поповић“, ОМШ „Марко Тајчевић“, ОМШ „Станковић“, ОШ „Илија 

Гарашанин“, ОШ „Никола Тесла“, ОШ „Кнез Сима Марковић“, Прве обреновачке основне школе, ОШ 

„Ћирило и Методије“, ОШ „Васа Чарапић“, ОШ „Раде Драинац“, ОШ „Вук Караџић“, ОМШ „Ватрослав 

Лисински“, Школе за основно образовање одраслих „Обреновац“, Савремене основне школе, ОШ 

„Светислав Голубовић Митраљета“, ОШ „Сутјеска“, ОШ „Светозар Марковић“, ОШ „Никола Тесла“ 

Винча, ОШ „Војвода Степа“ Кумодраж, ОШ „Филип Кљајић Фића“, ОШ „Милена Павловић Барили“, 

ОШ „Дринка Павловић“, ОШ „Бора Станковић“, Савремене основне школе, ОШ „Никола Тесла“, 
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Винча, Школа за основно образовање одраслих ШООО „Ђуро Салај“, ОШ „Иво Лола Рибар“, ОШ 

„Бановић Страхиња“, ОШ „Арчибалд Рајс“, ОШ „Краљ Петар први“, ОШ „Иван Гундулић“, ОШ „Драган 

Херцог“, ОШ “Уједињене нације“ Церак Виногради, ОШ „Коста Абрашевић“ Ресник, ОШ “Ђуро 

Стругар“ (Нови Београд), ОШ „Борислав Пекић“ (Нови Београд), ОШ „Ђорђе Крстић“ Жарково, ОШ 

„Карађорђе“ Остружница, ОШ „Антон Скала“, ОШ Влада Обрадовић Камени“, ОШ „Стефан Немања“, 

ОШ "Бранко Пешић", ОШ „Владимир Роловић“, ОШ „Васа Пелагић“, ОШ „Вељко Влаховић“, ОШ "Вук 

Караџић" Сурчин, ОШ "Војвода Степа", ОШ „Mајка Југовића“, ОШ „Ђура Даничић“, ОШ „Кнез Сима 

Марковић“ Барајево, ОШ „Вук Караџић“ Степојевац, ОШ „Франце Прешерн“, ОШ „Ратко Митровић“, 

ОШ „Јован Цвијић“, ОШ „Лазар Саватић“ Земун, ОШ „Милорад Лабудовић Лабуд“ Барошевац 

(Лазаревац), „Милица Павловић“(Врачар), ОШ „Горња Варош“ (Земун), ОШ „Миодраг Вуковић 

Сељак“ (Барајево), ОШ „Душан Ђорђевић“ (Младеновац), ОШ „Синиша Николајевић“ (Врачар), ОШ 

„Станко Марић“ Угриновци (Земун), ОШ „Војвода Радомир Путник“ (Савски венац), ОШ „Јосиф 

Панчић“ (Чукарица), ОШ „Посавски партизани“ (Обреновац), ОШ „20. Oктобар“ (Нови Београд), ОШ 

„Илија Бирчанин“ (Земун), ОШ „Владисав Рибникар“ (Врачар), ОШ „Живомир Савковић“ 

(Младеновац), ОШ ''Марко Орешковић'', ОШ "Светозар Милетић", ОШ „14. Октобар” Барич, ОШ 

„Иван Гундулић“, ОШ „Карађорђе“ (Чукарица), ОШ „Стеван Сремац“, ОШ „Исидора Секулић“, ОМШ 

„Даворин Јенко“, ОШ „Владислав Петковић Дис“ Велики мокри луг, ОШ „Вељко Рамадановић“ Земун, 

ОШ „Ђуро Даничић“ (Вождовац), ОШ „Бранко Радићевић“ (Земун), ОШ „Стеван Сремац“ Добановци, 

ОШ „Петар Кочић“ (Земун), ОШ „Свети Сава“ Чукарица, ОМШ „Стеван Христић“ (Младеновац), ОШ 

„Драган Лукић“ (Нови Београд), ОШ „Живојин Перић“ Обреновац, ОШ „Соња Маринковић“ (Земун), 

ОШ „Бранко Радићевић“ Велика Моштаница, ОШ „Алекса Шантић“ Гроцка, ОШ „Скадарлија“ (Стари 

град), ОШ „Милан Ђ. Милићевић“ (Вождовац), МШ „Ватрослав Лисински“ (Чукарица) и др. 

Библиотекама средњих школа:  Школе за дизајн текстила, Техничке школе за дизајн коже, 

Угоститељско-туристичке школе, Медицинске школе „Надежда Петровић“, Осме београдске 

гимназије, Средње занатске школе (за децу ометену у развоју), Фармацеутско-физиотерапеутске 

школе, Геолошке и хидрометеролошке школе „Милутин Миланковић“,  Другe економскe школe, 

Школе за бродарство, бродоградњу и хидроградњу, Средње школе за информационе технологије 

ИТХС, Средње школе „Барајево“, Гимназије „Свети Сава“, Гимназије „Руђер Бошковић“, Четрнаесте 

београдске гимназије, Медицинске школе „Београд“, Савремене гимназије, Тринаесте београдске 

гимназије, Дванаесте београдске гимназије, Математичке гимназије, Гимназије у Обреновцу, Средње 

школе Барајево, Школе за негу лепоте, Средње туристичке школе, Спортске гимназије, Геодетско-

техничке школе, ТШ „Петар Драпшин“, Прве београдске гимназије, Четрнаесте београдске гимназије, 

Гимназије у Лазаревцу, Техничкe школe Младеновац, Другe економскe школe, СМШ „Корнелије 

Станковић“, Правно-биротехничкe школe Земун, Економске школе „Нада Димић“ (Земун), 

Филолошке гимназије, Пете економске школе Раковица, Прве економске школе, Прве спортске 

кошаркашке гимназије „Колеџ“, Средње техничке ПТТ школе, СШ „Петар Лековић“ (Раковица), 

Пољопривредне школе „ПК Београд“ (Крњача), Техничке школе ГСП (Врачар), ЕТШ „Земун“, 

Грађевинске школе Звездара, Спортске гимназије, Пољопривредно-хемијске школе (Обреновац), 

Техничка школа „Дрвоарт“ и др. 

Јавним библиотекама на територији Београда: Библиотеци „Милутин Бојић“ Палилула (и огранцима 

у њеном саставу - Хаџипоповац, Котеж, Овча, Стара Карабурма, Маријана Грегоран, Борча), 

Библиотеци „Влада Аксентијевић“ Обреновац (и огранцима у њеном саставу - Ројковац, Павле Б. 

Николић, Стублине, огранак у СКЦ-у) и Библиотеци „Димитрије Туцовић“ Лазаревац (огранци у 

Степојевцу и Јунковцу). 
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Одељењу су се за помоћ обраћале и колеге из мреже Библиотеке града: Одељењa библиотекe 

„Јован Дучић“ (Барајево), „Деспот Стефан Лазаревић“ (Младеновац), „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), „Вук Караџић“ (Звездара), „Илија Гарашанин“ (Гроцка) и из њихових огранака.  

Пружена је и стручна помоћ Одељењима БГБ-а: Одељењу за рад са корисницима, Одељењу за 

набавку и обраду библиотечке грађе, Америчком кутку, Одељењу периодике, Одељењу старе и 

ретке књиге и књиге о Београду – Завичајном одељењу, Дечјим одељењима БГБ-а. 

Стручне посете:  

Стручне посете по позиву су обављене у специјалним библиотекамa Задужбине Илије М. Коларца, 

НИП Компанија „Новости“, Дома ученика „Јелица Миловановић“, ЈКП „Градско саобраћајно 

предузеће“ Београд и школским библиотекама - у ОШ „Дринка Павловић“ и Филолошкој гимназији.  

Највећи број стручних помоћи је пружен у вези са питањима око попуњавања Извештаја о 

библиотечком пословању (МБС база), али је било и доста питања у вези са ревизијом књижног 

фонда, уносом грађе у програме за библиотечко пословање, начинима рада са грађом у време 

пандемије вируса. 

Обављен је и већи број разговора са библиотекарима школских и специјалних библиотека који су 

тражили стручну помоћ или надзор у наредном периоду и чији су захтеви унети у базу приоритетних 

библиотека за стручну помоћ. 

5.2.4 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 2020. године регистрована је библиотека Савремене основне школе на Новом Београду. 

5.2.5 МБС - Мрежа библиотека Србије 

Народна библиотека Србије је креирала нову МБС базу у којој ће се, од ове године, уносити подаци о 

раду свих библиотека на територији Србије. База је смештена на серверима НБС и попуњава се 

онлајн. До сада су библиотеке Упитнике о библиотечком пословању за претходну годину попуњавале 

и слале Библиотеци града Београда као својој матичној библиотеци и то мејлом или поштом. Сада 

библиотеке директно у базу уносе тражене податке и тако израђују Извештај о библиотечком 

пословању.  

Нова апликација МБС базе унапређена је у програмском (софтверском) делу, такође и у садржајном 

делу, јер је урађена према актуелном Међународном стандарду (ИСО 2789). У току јануара, у 

електронској читаоници НБС, урађена је обука за библиотекаре матичних служби. Из Библиотеке 



33 

града Београда обуци су присуствовали дипломирани виши библиотекар Маријана Пурић (15.01.), 

Марина Неђић, начелник Одељења и дипломирани библиотекари Душанка Шево и Мирјана Ђапић-

Пејовић (17.01.). Крајем децембра месеца 2019. и током јануара 2020., циркуларним мејлом и 

телефонским позивима контактиране су библиотеке свих типова са територије града Београда, чији је 

рад у надлежности Библиотеке града Београда, како би свака библиотека, према упутству НБС, 

пружила информације о библиотекарима, неопходне за отварање корисничких налога. Након 

добијених података о библиотекарима школских библиотека (основних и средњих школа), јавних 

библиотека, специјалних и библиотека општег типа у установана/организацијама (прикупљено је 

преко 400 података о библиотекарима) начињени су засебни листинзи свих типова библиотека и 

прослеђени Матичној служби Народне библиотеке Србије. Стручни радници Одељења за 

унапређење библиотечке делатности Библиотеке града Београда су, током фебруара, реализовали  

шест обука за библиотекаре са територије Београда. Након обуке, библиотекарима је послат и 

материјал за лакше сналажење у новој библиотечкој терминологији - најновији Стандард (ИСО 2789) 

и презентације намењене школским библиотекарима и библиотекарима специјалних и јавних 

библиотека, као својеврстан подсетник за правилно попуњавање годишњих извештаја о раду 

библиотеке. 

Средином марта месеца су из НБС послате табеле са корисничким именима за запослене у матичним 

службама и за библиотекаре, линк за улазак у нову МБС базу и Упутство за рад у апликацији Мрежа 

библиотека Србије (МБС). Међутим, због увођења ванредног стања у земљи и престанка рада школа 

и већине институција у којима се налазе специјалне библиотеке, померен је и рок за слање 

попуњених образаца за МБС базу (рок је био крај априла 2020. године). По препоруци Народне 

библиотеке Србије, школским и специјалним библиотекама, нисмо слали табеле са корисничким 

именима и линк за нову базу, зато што су библиотекари, да би нам доставили релевантне податке, 

морали имати документацију која се физички налазила у установама. Податке смо, средином марта 

месеца, послали само јавним библиотекама – Библиотеци града Београда и јавним библиотекама на 

територији Београда којима смо матично надлежна библиотека: Библиотеци „Милутин Бојић“ 

Палилула, Библиотеци „Димитрије Туцовић“ Лазаревац“ и Библиотеци „Влада Аксентијевић“ 

Обреновац. И поред послатог Упутства, библиотекари који су попуњавали базу, имали су многе 

недоумице око садржинског дела извештаја, али и техничке проблеме приликом логовања, тако да 

смо са њима били у свакодневном контакту. И током априла и маја месеца настављен је рад у форми 

усмених и писаних консултација (телефоном и мејлом) и пружање одговора на питања, недоумице и 

проблеме на које су наилазили библиотекари, односно начелници мреже Библиотеке града 

Београда и других јавних библиотека којима смо надлежни (Библиотека „Милутин Бојић“ Палилула, 

Библиотека „Димитрије Туцовић“ Лазаревац“ и Библиотека „Влада Аксентијевић“ Обреновац) 

приликом онлајн попуњавања Извештаја.  

 У току  месеца маја, на основу препоруке Матичне службе Народне библиотеке Србије, Извештаје о 

библиотечком пословању за 2019. годину, почели су да попуњавају и библиотекари из специјалних 

библиотека и библиотека општег типа у установама. И они су, поред послатог Упутства, имали 

проблеми приликом рада у бази. Технички проблеми решавани су брзо и ефикасно у 

комуникацијама путем мејла са Матичним одељењем Народне библиотеке Србије. Питања везана за  

рад у отвореним налозима тј. самој бази, решавана су одмах током разговора телефоном. Због 

последица насталих у периоду ванредног стања и  наставка рада уз примењене мере заштите од 

КОВИД-a 19, многе специјалне библиотеке и библиотеке општег типа нису биле у могућности да у 

предвиђеном року (крај јула) ураде и предају Извештај о библиотечком пословању за 2019. годину. 

Без обзира на завршени рок за предају Извештаја, библиотеке према важећој законској регулативи, 
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имају обавезу да, извештаје о раду за претходну годину, ураде и проследе према утврђеном начину и 

процедури, па су Извештаји стизали и накнадно, до краја године. 

Сходно ситуацији са ширењем вируса и режимом рада школа, током октобра месеца су послате 

лозинке за улазак у базу и Упуство за рад у апликацији Мрежа библиотека Србије (МБС) 

библиотекарима основних и средњих школа (прослеђено је преко 300 појединачних корисничких 

налога за библиотекаре који пружају податке о раду школских библиотека) како би унели податке о 

раду библиотека у школској 2018/2019. години. Додељиване су и нове шифре за логовање за базу 

библиотекарима код којих је било техничких проблема за улазак у систем и уношење података о 

библиотечком пословању. Посебан проблем је честа измена кадра у школским библиотекама, па смо 

морали накнадно да шаљемо податке за нове библитекаре Народној библиотеци Србије, како би им 

они доделили шифре за логовање и рад у бази. Овој групи библиотекара смо посветили највише 

пажње и времена, јер они нису прошли обуку за рад у новој бази, коју смо организовали у фебруару 

месецу за школске библиотекаре, тако да смо сада имали велики проблем да они исправно попуне 

податке.  

Извештаји о библиотечком пословању, из свих типова библиотека, који су прослеђени Одељењу за 

унапређење библиотечке делатности Библиотеке града Београда, пажљиво су прегледани. Они 

Извештаји који су били прецизно и без грешака попуњени (195 Извештаја), прослеђени су Матичној 

служби Народне библиотеке Србије. 

Тип библиотеке 

Број 

прослеђених 

извештаја 

Основне школе 61 

Средње школе 25 

Специјалне 

библиотеке и 

библиотеке општег 

типа у установама 

/предузећима 29 

Јавне библиотеке 

(са огранцима) 80 

УКУПНО 195 

Табела 2:  База МБС  

Извештаји, где су стручни радници Одељења уочили грешке, враћени су библиотекарима из свих 

типова библиотеке на дораду, уз јасне смернице шта треба да исправе и додају како би Извештај о 

библиотечком пословању за 2019. годину био потпун. 

5.2.6 Едукација 

Народна библиотека Србије креирала је нову МБС (Мрежа библиотека Србије) базу и у току јануара 
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месеца стручни радници Одељења за унапређење библиотечке делатности, начелник Одељења 

Марина Неђић и дипломирани библиотекари Маријана Пурић, Снежана Кавалић-Арсенијевић, 

Душанка Шево и Мирјана Ђапић-Пејовић, у Народној библиотеци Србије, прошли су обуку за рад у 

новој бази. Након тога, организовали су и реализовали обуке за библиотекаре са територије 

Београда за рад у новој бази. Пошто Библиотека града Београда има у надлежности велики број 

библиотека и библиотекара, обука је реализована у шест термина, у току фебруара месеца (10. 

фебруар - јавне библиотеке; 12. фебруар - специјалне библиотеке ; 18. фебруар - јавне и школске 

библиотеке на територији општине Лазаревац ; од 19. до 21. фебрура - три обуке за школске 

библиотеке). Изузев једне обуке, која је урађена у сарадњи са Библиотеком „Димитрије Туцовић“ у 

Лазаревцу, за библиотекаре са подручја лазаревачке општине, осталих пет обука је успешно одржано 

у Библиотеци града Београда. Честе измене кадра у школским библиотекама довеле су до ситуације 

да је, у овом типу библиотеке, присутно највише почетника у библиотечкој струци. Зато смо посебну 

пажњу посветили школским библиотекарима (на обуци их је било преко 250). 

Библиотека града Београда развила је апликацију која ће се користити за заказивање, реализацију и 

извештавање о свим културно-образовним активностима Библиотеке.У складу са тим, у електронској 

читаоници Дечјег одељења „Драган Лукић“ на Старом граду, 09. марта 2020. године, одржана је 

обука запослених за коришћење аплакације за културно-образовну делатност. Обуку су завршили 

дипломирани библиотекари: Марјан Маринковић, Станка Јовичић, Амалија Витезовић, Јана 

Драшковић, Исидора Ињац, Марина Неђић, Бојан Кундачина, Миланка Бабић Вукадинов, Марија 

Ивановић, Биљана Петровић, Владан Николић, Јасна Јанковић, Катарина Миош, Блажимир Јоковић, 

Александра Кекић Ђокић, Наташа Кнежевић, Биљана Грбовић, Татјана Судимац. 

Пројекат „Вики Сениор“ се у Библиотеци града Београда, у сарадњи са Викимедијом Србије, 

реализује од краја 2018. године. 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 наше кориснике. Викимедија Србије сваке 

године расписује конкурс за финансирање пројеката из области слободног знања и културе. Конкурс 

је посвећен пројектима мањег обима за које постоји могућност прерастања у дугорочне и одрживе 

пројекте. Циљ овог конкурса су промоција и подршка стварању, сакупљању и умножавању слободног 

садржаја искључиво на непрофитни начин, како би се омогућило да сви људи на планети имају 

једнак приступ знању и образовању. Као и претходне године, пројекат „Вики сениор“, прошао је на 

конкурсу за микрогрантове Викимедије Србије и званична реализација је требало да почне 

половином марта месеца. Тим БГБ-а, као и прошле године, чине вођа пројекта Милица Буха, 

логистичка подршка Станка Јовичић и Владан Николић и инструктори Андријана Јеловац, Зорица 

Јовичић, Александра Маринко и Виолета Младеновић. У пројекту, као подршка, учествују 

професионални фотограф википедијанац Миомир Магдевски и дизајнер википедијанац Мина 

Симић. 

У оквиру пројекта је 24. јануара одржана радионица којом смо се придружили Кампањи уређивања 

референци #1Lib1Ref. Обзиром да пројекат у овој години још није био званично започет, радионица 

је одржана у оквиру пројекта Вики Библиотекар, уз учешће колега из Универзитетске библиотеке 

„Светозар Марковић“. На радионици је присуствовало 11 учесника. Уводно излагање о Кампањи 

одржала је Горана Гомирац, менаџер за сарадњу са институцијама културе Викимедије Србије. У 

кампањи је активно учествовало 10 учесника пројекта Вики Сениор, који су унели 529 референци. У 

пројекту су учествовали и библиотекари Никола Филиповић, Марина Ђенадић и Милена Огњановић. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%9A%D0%B0_%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%92%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8_1lib1ref_2020
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%9A%D0%B0_%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%92%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8_1lib1ref_2020
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80/2020
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Радионице су до половине марта одржаване сваког петка у електронској читаоници дечје 

библиотеке „Драган Лукић“ на Студентском тргу, а одржано је и неколико ванредних радионица у 

библиотеци „Блажо Шћепановић“ у Учитељском насељу. Због објаве пандемије прекинуте су 

радионице и све друге активности. Рад је организован онлајн и током овог периода учесница 

пројекта Љиљана Сундаћ је написала на Википедији више од 80 чланака. Истовремено, на Пројекту је 

наставио да ради и део тима библиотекара који воде овај пројекат: Милица Буха, Андријана Јеловац 

и Зорица Јовичић. У овом периоду, с обзиром на ситуацију, Викимедија Србије и заједница волонтера 

окупљених око Википедије организовали су низ уређивачких маратона и акција писања чланака на 

различите теме, што се наставило и по укидању ванредног стања. До краја маја месеца укупно је у 

оквиру пројекта написано или допуњено више од 300 чланака и приложено више од 600 

фотографија.  

У другој половини године, с обзиром на ситуацију, Викимедија Србије и заједница волонтера 

окупљених око Википедије, организовали су низ уређивачких маратона и акција писања чланака на 

различите теме, у којима је чланке писало неколико учесника пројекта Вики Сениор. Осим ових 

маратона пројекат Вики Сениор се и ове године, у другој половини септембра, придружио 

манифестацији Дани европске баштине, уређивачким маратоном на овогодишњу тему „Наслеђе и 

образовање - Знање за будућност“. Маратон је трајао 15 дана, а чланке је писало 11 учесника. 

Написано је 50 нових чланака и допуњено 7 постојећих. На маратону су нам се придружиле колеге са 

пројекта Вики библиотекар. Током септембра, октобра и новембра учесници пројекта придружили су 

се маратонима који су организовани у оквиру пројекта Вики библиотекар. Теме су биле: „Српска 

хумористичко-сатирична периодика 19. и 20. века“, „Моја улица“ и „Штампа мога краја“.  На ова три 

маратона учествовало је 5 учесника пројекта Вики Сениор, који су написали укупно 71 чланак и 

допунили 7 чланака. О искуству он-лајн едукације током изолације написан је и чланак на блогу 

ЕПАЛЕ платформе за образовање одраслих, за иницијативу Приче из EPALE заједнице - А Community 

Story from Serbia. О пројекту „Вики Сениор“ у Библиотеци града Београда, дипломирани библиотекар 

Милица Буха, написала је чланак за часопис „Високошколске библиотеке“ (број 1, 2020), а чланак о 

Библиотеци града Београда је постављен и на Википедију на енглеском језику – „Belgrade City 

Library“. 

У сарадњи Народне библиотеке Србије и Библиотеке града Београда, 19. и 20. октобра 2020. 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. Семинар обухвата следеће области: Потребе и утицај библиотека - улога и 

место библиотека у цивилном друштву; Разумевање потреба корисника, промене корисничких 

услуга, примери добре праксе, креирање иновативних услуга у складу са могућностима; Одрживост 

иновативних пројеката и еволуција (мерење утицаја и заговарање - ИФЛА смернице одрживог 

развоја као могућности континуираног развоја библиотечких услуга; Упознавање са методама 

неопходним за израду пројеката. Сходно законским одредбама и ограничењима окупљања већег 

броја запослених на једном месту, у вези са епидемијом вируса, семинару је у два термина,  

присуствовало 18 стручних радника из Библиотеке града Београда: Ивана Теноди Обрадовић, 

Љиљана Кузмић, Мира Стојнић, Марија Матовић, Лидија Тонтић, Биљана Томић, Мирјана Миловић, 

Сандра Матијашевић, Мирјана Ђапић-Пејовић, Светлана Јовичић Божић, Ружица Пунишић, Татјана 

https://erasmusplus.rs/price-iz-epale-zajednice/
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/milica-buha-community-story-serbia
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/milica-buha-community-story-serbia
https://en.wikipedia.org/wiki/Belgrade_City_Library
https://en.wikipedia.org/wiki/Belgrade_City_Library
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Васковић, Марина Пауновић, Биљана Петровић, Марко Васиљевић, Сања Цвркота, Душанка Шево, 

Татјана Судимац. 

Акредитовани семинар Библиотеке града Београда „Не презајте од презентације“, аутора 

дипломираних библиотекара Виолете Ђорђевић и Јасне Бркић, акредитован је од стране Народне 

библиотеке Србије и обезбеђује 6 (шест) сати стручног усавршавања. Тема семинара: основни 

принципи успешне усмене комуникације у библиотечком окружењу; препреке у комуникацији; 

принцип израде презентације - планирање и структуирање; правила уверљивог презентовања; 

ефекти и резултати добре презентације; Power Point, Pecha Kuchа, Canva, Ted Talk; методе и технике 

савладавања треме; како и где испричати добру причу из библиотеке. Семинар је, у 2020. години, 

због пандемије вируса и забране окупљања већег броја слушалаца, одржан само два пута: у 

Народној библиотеци „Радислав Никачевић“ у Јагодини, за 17 библиотекара (04. новембра 2020. 

године) и у Градској библиотеци „Владислав Петковић Дис“ у Чачку, где је семинар одслушало 15 

библиотекара (06. новембра 2020. године). Резултати евалуације семинара су показали да је семинар 

оцењен одличном оценом (садржај и тема радионице, ток и структура, интерактивност, начин 

излагања реализатора обуке, компетентност предавача, логистика).  

5.2.7 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 су полагала 2 кандидата. За полагање стручног испита у библиотечко-информационој 

делатности у мајском року Библиотека града Београда није имала кандидате који су испуњавали 

услове за полагање, а у новембарском року  стручни испит су положила 2 кандидата (један је стекао 

звање дипломирани библиотекар и један звање књижничар). 

Због пандемије вируса, у току 2020. године стручни радници Библиотеке града Београда 

присуствовали су малом броју акредитованих семинара:  

 Акредитовани семинар у Народној библиотеци Србије „Облици и методи дигиталних 

комуникација у раду са младим корисницима библиотечких услуга“ (14 полазника) 

 Акредитовани семинар у Народној библиотеци Србије „Иновације у библиотекарству – какву 
библиотеку желимо“ (18 полазника) 

Укупно остварених стручних сати: 192 

Од марта месеца, због пандемије вируса, отказан је или померен велики број домаћих и 

међународних стручних скупова и конференција на којима је требало да учествују стручни радници 

из Библиотеке града Београда. 

5.2.8 Међународни скупови 
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 Други тренинг у оквиру пројекта iTSELF, Национална библиотека Летоније, Рига, 17- 

19.02.2020. године 

Библиотека града Београда, као један од 6 партнера, учествује у међународном пројекту „Креирање 

иновативних сервиса за промоцију културног наслеђа у библиoтекама“ (Re-designing and co-creating 

innovative cultural heritage services through libraries). Акроним пројекта гласи iTSELF (innovations for 

Turkey, Serbia, Estonia, Latvia and France). Референсни број пројекта је 2018-1-LV01-KA204-047006. Циљ 

пројекта је да мотивише друштво да се више укључи 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). Пројекат је почео у децембру 2018. године и траје 

две године. Остварен је први резултат – израђен је извештај „Улога библиотека у промоцији 

културног наслеђа“. Извештајем је обухваћено пет земаља из којих долазе партнери на пројекту – 

Француска, Турска, Летонија, Естонија и Србија. Одржана је и прва радионица, од предвиђене 

четири, за представнике партнерских организација, на Université de Paris Est-Marne-la-Vallée у 

Француској, у периоду од  22. до 25.10.2019. године. Друга радионица је одржана у Националној 

библиотеци Летоније (на слици) у Риги од 17. до 19. фебруара. Уз помоћ методологије Lego Serious 

Play тражила су се решења како промовисати културно наслеђе и како га приближити корисницима 

библиотеке и целокупној заједници. Учесници радионице су упознати са основама методологије 

Lego Serious Play, принципима, филозофијом и предностима и основним фазама методологије. Поред 

рада на конкретним идејним решењима, учесници су имали прилике и да се упознају са примерима 

добре праксе у Националној библиотеци Летоније, као што су пројекти Lost Latvia и изложба Amora 

Pasts. У пројекту учествују: Национална библиотека Летоније (носилац пројекта); Фондација Stichting 

Project Realisatie van Initiatieven Door Modulatie van Entrepreneurschap, Холандија; Универзитет 

Хачетепе, Турска; Универзитет Université de Paris Est-Marne-la-Vallée, Француска; Библиотека града 

Београда, Србија; Универзитет у Талину, Естонија. Укупан буџет пројекта је 231.201 евра. Пројекат је 

финансиран од стране Erasmus+ програма. На другом тренингу овог пројекту у Риги Библиотеку града 

Београда су представљали дипломирани библиотекари Љубица Ћоровић, Станка Јовичић, Марјан 

Маринковић, Бојан Кундачина и Милена Огњановић. 

 International Visitor Leadership Program Youth and Civic Engagement I, Сједињене америчке 

државе, 02-14.03.2020. године 

 
Под покровитељством Канцеларије за образовање и културу Стејт департмента и организације „FHI 

360“ из Вашингтона, у марту 2020. године, одржан је програм усавршавања из области стабилног 

економског развоја и популаризације демократских институција. Учесници су били млади 

професионалци из укупно 20 различитих земаља широм света, који су имали прилике да на 

непосредан начин уче и развијају стратегије за фасилитацију омладинских политичких организација, 

развој малих предузећа, унапређење цивилног друштва, дијалога. Учесник овог, вишедневног 

програма, била је и дипломирани библиотекар Милена Огњановић, која ради у Америчком кутку 

који се налази у саставу Библиотеке града Београда.  

Вашингтон, Округ Колумбија је као полазна тачка овог путовања, служио за боље упознавање начина 

функционисања америчког федералног система и државних институција, као и локалитета на којима 

су били неки од најзначајнијих историјских догађаја за развој расне и полне једнакости и слободе 

говора у Америци. Домаћини из „FHI 360“ организације, професор међународних односа са Хауард 

универзитета, програмски асистенти из Института за мир, запослени у Конгресном одбору за 

образовање и рад, оснивачица „Mikva Challlenge“ и многи други били су предавачи и сарадници на 

поменутим циљевима.  
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У Балтимору, Мериленд, представљен је рад неколико организација (Youth Opportunity Center, 

International Youth Foundation, Baltimore City Youth Commission) које младима помажу у едукацији, 

дошколовавању, изналажењу посла и пружању професионалне и психолошке подршке. Волонтери 

из „Националног акваријума“ су представили своју богату мрежу биолошких и еколошких пројеката 

које спроводе под покровитељством града, заинтересованих појединаца и уз несебичну помоћ 

ученика и волонтера. 

Каламаз у Мичигену је мали град који броји доста милионера или чак милијардера, који од 2005. 

године подржавају „Kalamazoo Promise“ програм стипендирања за све мичигенске универзитете. 

Учесници су, из прве руке, стекли увид у акције које спроводи организација за уређење и вођење 

паркова и рекреативних центара, затим удружење за спровођење ресторативних пракси код младих, 

као и симфонијски оркестар сачињен од имиграната. Такође, један дан прошао је у волонтирању на 

Фестивалу јаворовог сирупа, типичном америчком догађају који викендом окупља породице. 

Сакраменто, Калифорнија је непланирано био последњи град овог програма, раније прекинутог због 

избијања корона вируса. Овде су се учесници програма упознали са Градском кућом и законодавним 

продецурама устројеним тако да потпомогну рано запослење младих и њихову припрему за будући 

живот. Циљ овог програма је испуњен. Учесницима је, поред непосредног увида у различите 

сегменте америчке политике, историје, државног уређења и законодавства, животног стила, културе 

и доминантне атмосфере, овај програм омогућио бољи увид у конкретне акције и праксе које се 

спроводе зарад побољшања квалитета живота локалне заједнице.  

 Виртуелна међународна конференција „ARLIS/NA 2020 Virtual Conference“, 29-31.07.2020. 

године 

Удружење уметничких библиотека Северне Америке (Art Libraries Society of North America) је ове 

године требало да 48. годишњу конференцију под називом “Preserve, Enhance, Reimagine”, одржи у 

априлу 2020. године у Сент Луису. Услед пандемије вируса КОВИД-19, конференцијa је отказана и 

због тога је одржана виртуелно и онлајн, у периоду од 29. до 31. јула. Ова конференција је била 

бесплатна и отворена за све заинтересоване, а основне теме конференције су биле како чланови 

ARLIS/NA користе, одражавају и надограђују основне вредности своје струке и како то примењују у 

својој пракси. Осим предавања на ове теме, актуелне су биле интерактивне сесије о томе како би 

требало решавати  важна питања као што су питања расизма и подршка инклузији. Циљ је био да се 

пружи ангажовано и значајно искуство за чланство и уопште за професију. Током тродневне 

виртуелне конференције, одржано је 5 сесија, на којима је било преко 20 еминентних предавача, 

едукатора познатих америчких музеја и Универзитета. Одржана је и радионица под називом „That’s 

Exactly How We Feel: Creating a New Praxis for Empowering Leaders and Thinkers in Art Librarianship“, 

која се бавила креирањем нових пракси у побољшавању рада лидера у уметничким библиотекама. 

Треба поменути и две панел дискусије, од  којих се једна бавила представљањем појединих нових 

тема обрађених у мастер радовима појединаца у протеклих 14 година, а друга се бавила 

запошљавањем у својој професији и развојем каријере засноване на искуству. Одржан је и форум 

који се бавио питањем једнакости, различитости, правде и инклузије и начина на који се реализују у 

појединим уметничким библиотекама. Библиотеку града Београда, на овој виртуелној конференцији, 

представљала је дипломирани библиотекар Оливера Настић. 

 Виртуелна међународна конференција  „Occupy Library 2020“, 22-25.09.2020. године 

Виртуелна конференција „Occupy Library 2020“ одржана је преко Zoom платформе, а главни 

организатори су „Progress Foundation“ из Букурешта (Румунија), уз велику подршку разних 
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међународних удружења и институција, као што су: IFLA и њене поједине секције, Goethe insitut, Next 

Library, AARHUS Public Library, Public Libraries 2030, Biblioteca Nacionala A Romanei, EIFL. Основна 

мисија „Occupy Library“ је била да сакупи иновативне идеје које се примењују у библиотекама 

региона Централне, Источне Европе, Црног мора, Кавказа и Каспијског мора.  На овој четвородневој 

конференцији учествовало је 95 говорника из 25 земаља света, на 38 паралелних сесија. 

Презентације је пратило око 1200 регистрованих учесника. Библиотеку града Београда, на овој 

виртуелној конференцији, представљала је дипломирани библиотекар Оливера Настић. Кључна 

питања о којима се говорило на конференцији су била служење друштву у време кризе и пандемије 

вируса КОВИД 19, партнерство за јаке демократије, активно грађанство у аналогном и дигиталном 

формату, нови технолошки трендови за оснаживање заједница и јавних простора. Одржане су и 

четири радионице које су реализовале колеге из Немачке, Америке, Румуније, Молдавије и Русије:  

Workshop:  Responsive Community-Based Education, Online and Offline / Peer 2 Peer University (USA), 

Stadtbibliothek Köln (DE); Creating magical innovation in our libraries, with a little help from our peers; A 

Journey Into Active Citizenship, Parallel Experiences From Moldova, Romania and Ukraine и Libraries 

Transform Communities through Dialogue / Ellen M. Knutson & Svetlana A. Gorokhova. Конференција је 

пружила виртуелни простор за размену примера добре праксе и показала  најбоље начине како 

подржати библиотеке да се више укључе у своје заједнице.  

 Виртуелна међународна конференција „The Southeast Chapter of the Art Libraries Society of 

North America (ARLIS/SE)“, 46th 2020 Annual Conference”, 15-16.10.2020. године 

Виртуелна конференција „46th 2020 Annual Conference“ одржана је преко Zoom платформе, а 

организатои је био „The Southeast Chapter of the Art Libraries Society of North America (ARLIS/SE)“ са 

седиштем у Њујорку. Конференција се састојала из кратких представљања програма у трајању од 5-6 

минута и презентација у трајању од 20 минута. Теме овогодишње конференције су биле: евалуације 

пројеката, представљање библиотека, рад библиотека за време пандемије вируса КОВИД 19, 

међуинституционалне сарадње, дигитализација фондова. Библиотеку града је, на овој конференцији, 

представљала дипломирани библиотекар Оливера Настић са презентацијом „Cooperation Between 

Museum Libraries in Serbia”. 

 „Europeana 2020 - Crisis, change and culture“, 11-13. 11.2020. године  

Европеана, интернет портал који нуди приступ милионима дигитализованих књига, слика, 

филмова, музејских дела и архивских записа европских култура, је мета агрегатор и уједно простор за 

приказивање европских дигитализованих дела културе. Ово је прва онлајн Европеана конференција 

на тему очувања културне баштине организована сходно новонасталим условима. Она је окупила 

више од 1.600 учесника из бројних земаља, а за основни циљ је имала изградњу и унапређење  

дигиталних капацитета како професионалаца, институција, тако и будућих корисника у сфери 

културе, унапређење дигиталних вештина, дигиталне писмености уз увођење иновација, размену 

идеја и пракси у очувању и презентовању културног наслеђа кроз процесе дигитализације, а у сфери 

социјалних промена услед пандемије КОВИДА 19, те превазилажење настале ситуације кроз 

дигиталне активности ГЛАМ сектора (укључујући галерије, библиотеке, архиве, музеје и сродне 

институције) у повезивању корисника са дигиталним услугама и колекцијама баштинских институција 

и институција културе уопште. У оквиру конференције одржан је „OpenGLAM Translation Sprint at 

Europeana 2020“, преводилачки маратон који је за циљ имао превођење кључних Европеана 

докумената од значаја за дела културне баштине у јавном власништву, на језике држава Европске 

Уније, али и других држава Европе. Учесник на Конференцији, из Библиотеке града Београда, био је 

https://pro.europeana.eu/page/conference
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библиотекар саветник Зоран Здравковић, који је на српски језик превео „Повељу о делима у јавном 

власништву“ (Public Domain Charter) и „Смернице за коришћење ауторских дела у јавном 

власништву“ (Public Domain Usage Guidelines). 

5.2.9 Скупови у земљи 

Акредитовани семинари: 

 Двадесет четврти семинар виртуелне српске библиотечке мреже „Облици и методи 

дигиталних комуникација у раду са младим корисницима библиотечких услуга“, Бања Врујци, 

08-10.09.2020. године 

У организацији Интернет клуба из Љига, уз подршку Министарства културе и информисања 

Републике Србије и Педагошког факултета у Сомбору,  одржан је у Бањи Врујци, уз поштовање 

безбедносних мера у ситуацији пандемије КОВИД 19, акредитовани семинар на тему „Облици и 

методи дигиталних комуникација у раду са младим корисницима библиотечких услуга“. Поред 

библиотекара из јавних библиотека са подручја града Београда, семинару су присуствовали и 

активно учествовали и библиотекари из Нове Пазове, Крушевца, Ваљева, Малог Црнића, Смедерева, 

Чајетине, Љига, Мионице, Осечине, Лазаревца и др. Циљ семинара је био демистификација и 

популарисање дигиталних метода и техника у комуникацији са корисницима за унапређење 

библиотечког пословања. Семинар је отворио др Дејан Масликовић, помоћник министра за 

дигитализацију културног наслеђа и савременог стваралаштва. У раду су учествовали проф.  др 

Жељко Вучковић, декан Педагошког факултета у Сомбору, Универзитета у Новом Саду; др Адам 

Софронијевић, заменик управника Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“; Мирко С. 

Марковић, самостални библиотекар саветник и аутор семинара; дипл. инж. Вукосав Средојевић, ИК 

стручњак; Ирена Палечек Радмановић, академски сликар и дизајнер и видео линком – Ива Пезер 

Грковић, ГК Винковци (Република Хрватска).  

У току два дана, на семинару су обрађене следеће теме: Дигитални и аналогни библиотекар; 

Дигитална комуникација – новоговор за опстанак; Електронско издаваштво и библиотека; Твитер 

роман; Пракса дигиталне комуникације; Значај аналитике остварене комуникације за библиотечку 

делатност. Трећег и последњег дана семинара одржан је Сајам идеја. Као увод у Сајам идеја, Ирена 

Палачек Радмановић, сликарка и дизајнерка , представила је бесплатну онлајн платформу “Pixton” за 

израду онлајн стрипа, као један од начина представљања дигиталног садржаја корисницима 

библиотека. Након овог излагања, учесници су подељени у ове три групе са задатком да осмисле 

пројекте у којима би, користећи неки вид дигиталне комуникације, привукли нове кориснике 

библиотеке. Требало је објаснити који метод је набоље користити (трејлер, стрип, QR код…) у 

пројектима за популарисање библиотека и за коју циљну групу. Семинару је присуствовало 14 

дипломираних библиотекара из Библиотеке града Београда (Наташа Кнежевић, Оливера Настић, 

Андријана Јеловац, Зоран Здравковић, Жаклина Лукић, Блажимир Јоковић, Дијана Арсенијевић, 

Александра Савковић, Катарина Миош, Смиља Тодорчевић, Весна Јевремовић, Светлана Митровић, 

Снежана Добрић, Мирјана Радојичић). 

5.2.9.1 Други семинари и скупови 

 63. Змајеве дечје игре,  Нови Сад,  Матица српска, 25-26.06.2020. године 

https://pro.europeana.eu/post/the-europeana-public-domain-charter
https://www.europeana.eu/es/rights/public-domain-usage-guidelines
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У Библиотеци Матице српске, као део програма јунског фестивала „Змајевих дечјих игра“, одржано 

је, 63. Саветовање о књижевности за децу. Оквирна тема овог међународног стручног саветовања 

била је „Књижевност за децу у постјугословенском контексту - континуитети и дисконтинуитети“. 

Кроз своју дугу историју Саветовање је увек било тачка сусрета књижевника, универзитетских 

професора, научних истраживача, преводилаца, библиотекара, психолога, драматурга, илустратора, 

педагога, издавача, новинара. Овогодишње је реализовано у више тематских форума, а учесницима 

је било омогућено да своја излагања представе на скупу у Матици српској или путем онлајн 

укључивања у рад. Библиотеку града Београда, на овом стручном скупу, представљала је 

дипломирани библиотекар Биљана Петровић са радом под називом "Перица (и Јовица) од Шареног 

дела "Златне књиге" до „Књиге да пукнеш од смеха". Рад се бави истраживањем хумора у 

историјском контексту, односно како су се, зависно од историјског тренутка, мењале шале и вицеви  

за децу од 1930. године до савременог доба. Рад је објављен у часопису „Детињство“. 

 Стручни скуп „Нова реалност у раду библиотека (Библиотеке на интернету током пандемије 

КОВИД-19)“, Златибор, 22-24.09.2020. године 

Пандемија вируса КОВИД-19 довела је библиотеке у једну специфичну ситуацију. Убрзо након удара 

пандемије, појавили су се први свеобухватни напори како да се у потпуности овлада ситуацијом и у 

том склопу да се прикаже како дигитализација може да трансформише постојећу праксу. Социјална 

дистанца готово тренуно фаворизује дигиталне облике комуникације. У првом плану је утицај 

дигиталних технологија на то како корисници, али и даваоци услуга, могу да користе дигиталне алате 

за побољшање свога рада, као и проширење делокруга својих интересовања.Трансформациони 

потенцијал дигитализације потребно је искористити за стварање ефикасних, поузданих и одрживих 

библиотечких услуга коришћењем ИНТЕРНЕТА. Организатор скупа је био Интернет клуб (сектор за 

библиотеке, архиве и музеје) у сарадњи са Библиотеком града Београда и библиотеком „Љубиша Р. 

Ђенић“ из Чајетине. Са стручне стране скуп је подржала Катедра за библиотекарство Педагошког 

факултета у Сомбору, Универзитета у Новом Саду. 

Реализацију пројекта су обележила on line mix излагања (са међународним учешћем - Хрватска, 

Северна Македонија, БиХ - Р. Српска)  у комбинацији са модератоским вођењем и панелима из е-

читаонице библиотеке на Златибору у новом Културном центру.  Поред примера добре праксе и 

сопствених искуства у раду библиотека, у току пандемије, која су изнели учесници семинара, као 

предавач, поред Јасмине Нинков која је говорила о савременим дешавањима у библиотекарству и 

њеним међународним организацијама, Жељко Вучковић, декан ПФС УНС, говорио је о утицају 

окружења на рад библиотека. Преко видео линка своје излагање се изнели и Адам Софронијевић, 

УБСМ - Београд, Ведрана Лугић и Тихомир Маројевић, Градска књижница и читаоница Винковци и 

Дарко Мирковић „Алтера“ Београд. Такође, преко видео линка, Дејан Масликовић, помоћник 

министра културе за дигитализацију културног наслеђа и савременог стваралаштва, говорио је о 

значају дигитализације, посебно у новонасталим околностима током пандемије. Поред директора 

Библиотеке, Јасмине Нинков, скупу је присуствовало и 12 дипломираних библиотекара (Бојан 

Кундачина, Исидора Ињац, Татјана Судимац, Биљана Грбовић, Гала Одановић, Тамара Мирковић, 

Биљана Петровић, Верица Гутаљ-Живковић, Мирјана Ребић, Марина Ђенадић, Драгана Калинић и 

Ружица Бојнић). 

 Стручно-научни скуп Заједнице матичних библиотека Србије БИБЛИОНЕТ 2020, Врање, 1-3. 

10.2020. године 
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Под покровитељством Министарства културе и информисања Републике Србије и у организацији 

Заједнице матичних библиотека Србије и јавне библиотеке „Бора Станковић“ Врање, одржан је 

Библионет 2020, четрнаести по реду стручно-научни скуп са темом „Сарадња и партнерства: 

креирање нове заједничке визије за библиотеке“. У склопу радних сесија о својим искуствима у 

библиотечкој регионалној и локалној сарадњи и партнерствима говорили представници библиотека 

у Новом Саду, Крушевцу, Лазаревцу, Краљеву, Кладову, Бачкој Паланци, предавачи из Народне 

библиотеке Србије и Библиотеке града Београда, као и библиотеке домаћина. Ово је била прилика 

да се чују примери добре праксе и да се кроз разговор дође до смерница које ће помоћи 

библиотекама да своје деловање и капацитете прошире и искористе на најбољи начин. Скуп снажно 

и директно доприноси развоју научно-истраживачког, стручног и практичног рада у библиотечко-

информационој делатности у Србији. 

Директор Библиотеке града Београда, Јасмина Нинков, била је члан Програмског одбора 

овогодишњег скупа, а стални је члан Радног председништва, три стручна радника су представила 

радове. У склопу радне сесије „Међународна сарадња и партнерства“ предавања су одржале 

помоћник директора за библиотечку делатност Станка Јовичић („Учешће Библиотеке града Београда 

у међународним пројектима са посебним освртом на актуелни пројекат iTSELF“) и дипломирани 

библиотекар Наташа Булатовић („Културна дипломатија у Библиотеци града Београда : партнерство 

са Руским фондом културе и отварање Библиотеке руске литературе у Библиотеци града Београда“). 

У оквиру сесије „Регионална и локална сарадња и партнерства“, помоћник директора за библиотечку 

делатност Марјан Маринковић, представио је рад „Шта да читам и БИСИС 5 – примери дугорочне 

библиотечке сарадње“, а на скупу је учествовао и у функцији члана Радног представништва другог 

радног дана. Скупу су из Библиотеке града Београда присуствовали и стручни радници Љубица 

Ћоровић, Снежана Кавалић-Арсенијевић, Татјана Александров, Предраг Шипов, Соња Душић, 

Мирјана Ђапић-Пејовић Драган Каралић, Бранко Ђорђевић, Владан Николић, Виолета Младеновић, 

који су искористили прилику за  драгоцену размену искустава са колегама из Србији и региона. 

 Онлајн стручни скуп „Читањем до укључености”, Суботица, 02.10.2020. године 

Међународни стручни скуп библиотекара „Читањем до укључености”  одржан је, у оквиру XIX Дана 

хрватске књиге и ријечи – дана Балинта Вујкова, у Суботици. Организатори скупа су били Хрватска 

читаоница Суботица, Загребачко књижничарско друштво, Градска књижница Суботица и Завод за 

културу војвођанских Хрвата.  

Због епидемиолошке ситуације, скуп је реализован онлајн, путем Zoom платформе, представљене су 

24 презентације, уз присуство преко сто библиотекара. Представљени су  примери добре праксе из 

јавних и школских библиотека са подручја Србије и Хрватске, који су се односили на рад са децом са 

инвалидитетом и децом из социјално и економски угрожених средина, на начине поспешивања 

информационе писмености, институционално умрежавање, очување културног наслеђа, 

представљени су модели подстицања читања код деце и младих и др. Радови изложени на скупу 

биће објављени у зборнику. Кроз презентацију под називом „Од ванредног до изванредног” 

дипломирани библиотекар Виолета Ђорђевић представила је активности Дечјег одељења 

Библиотеке града Београда „Чика Јова Змај” које су реализоване у тзв. ковид периоду, односно од 

марта до септембра 2020. године.  У презентацији, акценат је стављен на програмске активности које 

су реализоване у онлајн окружењу. Библиотеку града Београда су, на овом стручном скупу, 

представљали и дипломирани библиотекари Јасна Бркић и Биљана Петровић. 

 Стручни скуп „Жички сабор библиотекара“, Краљево, 05-07.10.2020. године 
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Народна библиотека „Стефан Првовенчани” Краљево организовала је, трећи пут заредом, стручни 

скуп библиотекара, од ове године назван „Жички сабор библиотекара“, уз ограничено присуство 

предавача и публике, у складу са епидемиолошком ситуацијом. Тема овогодишњег скупа је била 

„Сарадња јавних библиотека са библиотекама традиционалних цркава и верских заједница у 

Републици Србији” (осветљавање историје библиотека традиционалних цркава и верских заједница, 

рад на попису и обради старе и ретке књиге, размена искустава и сарадња на сређивању 

библиотечке грађе, издања јавних библиотека и традиционалних цркава, богаћење колекција јавних 

библиотека изворима из области религије…) са идејом да се прикажу досадашњи резултати рада, 

размене знања и искуства и иницирају нови пројекти. На скупу су учествовали  библиотекари две 

српске националне библиотеке (Народне библиотеке Србије и Библиотеке Матице српске), неколико 

јавних народних библиотека, као и преставници Београдске надбискупије и Епархије жичке. 

Библиотеку града Београда, на овом скупу, представљали су библиотекар саветник Љубица Ћоровић 

и дипломирани библиотекари Наташа Булатовић која је представила рад „Васкрс и ренесанса 

црквених библиотечких фондова у Далмацији – обнова бриге за њихово очување, ревизију, и 

адекватну заштиту“ и дипломирани библиотекар Анђела Иванић Матић са радом „Фонд старе и 

ретке књиге и књиге о Београду - Брига о старим штампаним богослужбеним књигама “. 

 Вебинар „Kултурно наслеђе и едукација“,  званични сајт ЕУ инфо центра, 06.10.2020. године  

Вебинар  је посвећен Данима европске баштине, који имају за циљ подизање свести о богатству 

историје Европе и разноликости њених народа и култура. Ово је био први од четири вебинара у 

склопу серијала CultureTalks који је усмерен на дискусије о култури у доба пандемије. Учесници 

вебинара су били др Вишња Kисић и др Горан Томка са УНЕСKО Kатедре за културну политику и 

менаџмент Универзитета уметности у Београду и др Милена Јокановић, научна сарадница и 

сарадница у настави у оквиру Семинара за музеологију и херитологију на Одељењу за историју 

уметности Филозофског факултета у Београду. Модератор је била др Kатарина Живановић, генерални 

секретар Европа Ностре, а теме вебинара су биле следеће: улога културног наслеђа у савременом 

свету; значај укључивања грађана у процесе заштите и управљања културним наслеђем и смањење 

ризика од његове злоупотребе. Из Библиотеке града Београда вебинар је пратио библиотекар 

саветник Зоран Здравковић.  

 Субрегионална радионица „Do it, code it, build it – makerspace у библиотециˮ, Дечје одељење 

Библиотеке града Београда „Чика Јова Змајˮ, 15-16.10.2020. године  

Радионица је организована од стране библиотекe Гете института у Београду, Сарајеву и Загребу. 

Предавач је била Џесика Вит (Jesica Vit) из Централне службе за библиотекаре Савезне покрајине 

Шлезвиг-Холштајн у Немачкој. За све учеснике био је обезбеђен симултани превод са немачког на 

српски језик. Радионица је одржана у офлајн и онлајн оружењу. Наиме, у Београду су се окупили 

учесници из Србије, у Сарајеву су били учесници из Босне и Херцеговине, а у Загребу су се окупили 

учесници из Хрватске. Сви заједно пратили су предавања преко Zoom платформе. Први дан 

радионице био је посвећен објашњавању принципа makerspace-a и начину његовог фунционисања у 

библиотекама, те корацима које треба направити да би библиотека могла бити место које буди 

инаспирацију и омогућава дељење искуства и коришћење знања. Представљени су бројни примери 

из праксе немачких библиотека како библиотеке могу бити научно-занатске лабораторије у којој сви 

чланови локалне заједнице имају на располагању радни простор, технички материјал, алате, 

рачунаре, стручну помоћ и савете. Приказано је како се кроз концепт mackerspace-a шири дигитална 

писменост и врши промоција науке, а дечје библиотеке практично постају савремене учионице за 
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примену практичних знања.  Други дан радионице учесници су мали прилику да, кроз групне радове, 

осмишљавају mackerspace концепције за своје библиотеке и да их на крају представе. Библиотека 

Гете института у Београду набавила је mackerspace сетове које ће јавне и школске библиотеке у 

Србији моћи да позајмљују и користе за рад и развијање својих mackerspace концепција.  

Учесници радионице, из Србије, били су библиотекари из Народне библиотеке Ужице, Народне 

библиотеке „Радоје Домановићˮ Лесковац, Народне библиотеке Пирот, Народне библиотеке „Милан 

Срећковићˮ Смедеревска Паланка, Градске библиотеке „Божидар Кнежевићˮ. Библиотеку града 

Београда су, на овој радионици, представљали дипломирани библиотекари Јасна Бркић, Александра 

Савковић, Биљана Петровић и Виолета Ђорђевић. 

 Саветовање „Завичајни фондови - развој, теме и тенденције 2000-2020ˮ, Чачак, 26-27. 

11.2020. године  

Организатор саветовања је била Градска библиотека „Владислав Петковић Дисˮ у Чачку, уз подршку 

Министарства културе и информисања. Због неповољне епидемиолошке ситуације у целој земљи, 

узроковане пандемијом вируса, Организациони одбор Саветовања је одлучио да се скуп одржи у у 

онлајн формату преко платформе Zoom. Радови су обухватали следеће тематске области: начини 

набавке завичајне грађе (принципи сакупљања, селекција, аспекти...); специфичности обраде 

завичајне грађе (класификација, физичка и каталошка обрада, недоумице, решења...); истраживачко-

информативна функција завичајних одељења (профил, структура, потребе и едукација корисника);  

значај, улога и перспективе завичајне библиографије; завичајне збирке – заштита, чување и 

могућности универзалног приступа у дигиталном добу; међуинституционална сарадња и 

успостављање веза са завичајним ауторима; промоција завичајних збирки (публиковање, 

дигитализација, облици представљања у јавности, афирмација завичајног стваралаштва...). У циљу 

размене искустава и мишљења, на Саветовању су учествовали најеминентнији стручњаци који се у 

пракси баве завичајним фондовима. Посебна пажња је посвећена дијахронијској перспективи 

развоја завичајних фондова у периоду 2000-2020. године, кроз компаративни приступ су јасније 

сагледани постигнути резултати, утврђени правци даљег развоја завичајних одељења и предложена 

решења за унапређење њиховог места у чувању и унапређењу културне баштине. Библиотеку града 

Београда је представљала библиотекар саветник Љубица Ћоровић, као члан Програмског одбора и 

учесник на онлајн Саветовању. Она је представила рад  „У служби познавања културно-историјског 

развитка српске престонице – од „Завода за угледˮ до Завичајног одељења Библиотеке града 

Београда“. Саветовање су пратили и стручни радници из Одељења старе и ретке књиге и књиге о 

Београду (Миланка Бабић Вукадинов, Лидија Тонтић, Марија Ивановић, Анђела Иванић Матић) и 

Одељења Периодике (Зоран Здравковић, Војислав Зубановић, Живко Николић, Томислав Петровић, 

Сребра Павић). 

 Седамнаеста конференција Библиотекарског друштва Србије „Мобилно библиотекарство: до 

удаљених корисника путем мобилних апликација, услуга и идеја”, 14-16.12.2020. године  

Због актуелне ситуације са пандемијом корона вируса и мера које су на снази у Републици Србији,  

Конференција је одржана онлајн, преко Zoom платформе и током три дана од 14. до 16. децембра 

обухватила је сесије, вебинаре и презентације софтверских компанија. У оквиру основне теме 

Мобилно библиотекарство  обрађене су следеће подтеме: мобилне и апликације за удаљени приступ 

библиотечким услугама, сервисима и информацијама, библиотекарство у облаку, израда и 

профилисано уређивање софтвера и софтверских решења са удаљеним приступом за библиотеке и 
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библиотечке услуге, мобилни библиотечки сервиси (библиобуси), промоција стваралаштва или 

културног наслеђа кроз употребу мобилних апликација, симбиоза креативних индустрија, мобилних 

технологија и садржаја за удаљене кориснике, мобилно библиотекарство као одговор на изазове 

КОВИД-19 пандемије, мобилно библиотекарство и подршка особама са посебним потребама. 

Библиотеку града Београда је представљала дипломирани библиотекар Оливера Настић као члан 

Програмског одбора и председник жирија за доделу награде БДС „Најбољи библиотекар“. 

Конференцију је пратио и библиотекар саветник Зоран Здравковић.  

5.2.10 Остале стручне активности (предавања, састанци и комисије) 

У Народној библиотеци Србије, одржан је састанак Комисије за каталогизацију БДС-а, 13.02.2020. 

године (Светлана Мартиновић, Катарина Михајловић и Сања Цвркота);  

У Завичајном одељењу Библиотеке града Београда, 06.03.2020. године, одржана је Матична комисија 

Библиотеке града Београда за утврђивање предлога за стицање звања у библиотечко-информационој 

делатности, на којој је разматрана документација за пет кандидата, три за звање виши дипломирани 

библиотекар и два за звање дипломирани библиотекар саветник (члан Комисије Љубица Ћоровић);  

У Белекспо центру у Београду, 6-7.03.2020. године одржан је 17. EduFair, традиционално највећи 

сајам образовања, на коме је активно учешће имао Амерички кутак (Татјана Судимац);  

Поводом презентације и договора за дораду нове апликације за набавку књига, у Библиотеци града 

Београда, 6. марта 2020. године, одржан је састанак на коме су  присуствовали Данијела Тешендић, 

Данијела Боберић, Оливера Калдесић, Драган Каралић, Мирјана Ђапић-Пејовић и Душанка Шево; 

Заједнички онлајн састанак са колегама из Новог Сада, Шапца, Палилуле, Обреновца и Лазаревца. 

Формирана су два стручна тима која ће кроз међусобну комуникацију и комуникацију са БИСИС 

тимом радити на реализацији две главне пројектне активности – ревизији и референсним услугама 

(08.06.2020. године); одржан је онлајн састанак са БИСИС тимом из Новог Сада (Бранко 

Милосављевић, Данијела Боберић-Крстичев, Данијела Тешендић, Петар Макевић, Гордана Рудић) у 

вези са развојем БИСИС апликације за ревизију (16.11.2020 године); 

Семинар „Коришћење ауторских дела чији носилац права није идентификован или није пронађен“, 

Завод за интелектуалну својину, 25.06.2020. године (Радмила Тасић);    

Онлајн састанак IFLA 2020. Art Libraries session virtual business meeting 1-2, 17-18.11.2020. године 

(Оливера Настић); 

Учешће на виртуелној међународној конференцији „Музейные библиотеки в современном 

обществе“, 20-22.10.2020. године (Оливера Настић); 

Учешће на виртуелној конференцији „Дигитална револуција 4.0: кроз теорију и праксу“, другој по 

реду заједничкој конференцији Фондације „Регистар националног интернет домена Србије“ (РНИДС) 

и Правног факултета Универзитета Унион, 03.12.2020. године (Зоран Здравковић). 

5.2.11 БИСИС 

Редовни администрaторски послови у вези са БИСИС апликацијом који подразумевају решавање 

проблема, свакодневну комуникацију са колегама у мрежи и специјализовану обуку библиотекара за 
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рад у аутоматизованој библиотеци кроз курсеве и стручне посете онда када их је било могуће 

одржати због пандемије вируса; 

Креиран је плакат који приказује QR код чијим скенирањем се отвара OPAC  (дистрибуирано је у све 

наше библиотеке у мрежи како би се корисницима додатно олакшао приступ нашем електронском 

каталогу); 

Нова верзија јавног онлајн каталога библиотеке (OPAC) је постављена на сајт Библиотеке града 

Београда 26. марта 2020. године (рад на унапређењу новог OPAC-а  подразумева редовно 

ажурирање (постављање фотографија насловних страна нових публикација и описа њиховог садржаја 

и креирање различитих колекција). 

5.3 ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАЗВОЈ ДИГИТАЛНЕ БИБЛИОТЕКЕ И ИНФОРМАТИЧКУ 

ПОДРШКУ  

Посебан стручни тим вршио је допуну метаподатака постављених објеката на Дигиталној БГБ. Нова 

платформа на којој се дигитална библиотека налази (ResCarta) има све функциналности које поседују 

савремене светске платформе за чување и презентовање дигиталних колекција.  

Постојећа рачунарска инфраструктура у Дата центру и читавој БГБ мрежи редовно је одржавана и 

сервисирана од стране Одељења, чиме је омогућен несметани радни процес у установи. 

Настављен је пројекат изградње Дата центра БГБ, са професионалним серверима, сториџом, 

хипервизором, Firewall-ом и мрежном опремом. На овај начин се ствара основа за развој квалитетног 

аутоматизованог пословања Библиотеке и пружање низа онлајн услуга. За потребе повећања 

безбедности апликација у Дата центру БГБ, као и обезбеђивања приступа апликацијама и Интернету 

запослених, у 2020. години набављена је следећа опрема: 1) Web Application Availability and Security 

Solution (Server load Balancing + WAF) више свичева; 2) NGFW уређај ASA5508-K9; 3) Свичеви Catalyst 

9300-24T-A (1. ком.), SG350X-48MP-K9-EU (4 ком.), SG350X-24MP-K9-EU (3 ком.); 4) Уређај за 

непрекидно напајање типа HPE R/T3000 Gen5 High Voltage UPS + 1 ERM. Запослени су активно 

учествовали у процесу набавке и инсталирања опреме. 

Одељење је у потпуности било одговорно за посао имплементације нове, дигиталне телефонске 

централе у Централну зграду БГБ, у оквиру Дата центра. Стара централа била је заснована на 

застарелој технологији и опреми, што је узроковало отежано и неекономично одржавање. Због тога 

је инсталирана нова централа, заснована на VOIP (voice over IP) технологији. Централа је у ствари 

рачунарски сервер, а телефони су уређаји који се прикључују на локалну рачунарску мрежу. За избор 

софтвера је одабран Asterisk на серверу под оперативним системом Centos као програми отвореног 

кода који је бесплатан и лак за одржавање. За квалитетно коришћење ове телефонске централе било 

је неопходно да се постојећа веза са Телекомом Србија замени са бакра на оптику. То је Телеком 

бесплатно урадио. Поред сервера, набављен је и одређен број VOIP („SIP”) телефона и GSM gateway. 

Након увођења нове централе констатовано је смањење трошкова у односу на претходни систем. 

Овај систем нам даје могућност да у будућности прикључимо додатне телефоне у мрежи ван 

локације Кнез Михаилова 56, и да сви разговори унутар ове јединствене мреже буду бесплатни. 

Одељење учествује у процесу баркодирања фонда БГБ, кроз обезбеђивање одговарајућих штампача 

и материјала, инсталацију опреме, обуку и техничку подршку. 
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Запослени у Одељењу пружали су ИТ подршку и активно учествовали у реализацији пројекта БИСИС 5 

и пројекта „Имплементација интерних комуникација”. 

Запослени су учествовали у спецификовању потреба за интернетом и обезбеђивали несметан рад 

брзог интернета у свим објектима БГБ, као и бежичног интернета у једном броју објеката. Такође, 

пружали су ИТ подршку приликом увођења интернета и активирања рачунарске инфраструктуре у 

Дечјем одељењу „Невен”, као и при реконструкцији Библиотеке „Доситеј Обрадовић”. 

5.4 ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАД СА КОРИСНИЦИМА 

5.4.1   Организациона структура 

Одељењу за рад са корисницима  припадају: 

 Позајмни део 

 Магацин општег фонда 

 Читаоница стручне и приручне литературе 

 Електронска читаоница 

 Читаоница фонда уметности 

5.4.2 Основни показатељи рада – чланови, коришћење услуга, програми 

5.4.2.1 Чланови  

У току 2020. године, у Одељење за рад са корисницима је уписано укупно 10.471 чланова.  

 
Планирано Остварено % остварења 

плана 

Број уписаних чланова 21.000 10.471 50% 

Табела 1: Број уписаних чланова у 2020. год. 

 

 Табела 2: Број уписаних чланова у 2020. год, по месецима 

 

Посматрано према полу, уписано је укупно 5.963 жена и  4.508 мушкараца, што показује да је већи 

број чланова женског пола. 

Посматрано према занимању/узрасту, највише је уписано чланова старијих од 65 година - 5.650, за 

њима следе студенти - 2.113. Најмање је уписаних пензионера (који плаћају чланарину) - 135.  

Занимање Број чланова 

Деца предшколског узраста / 

Ученици основне школе / 

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

Број уписаних 
чланова 1.220 630 332 715 431 646 880 750 689 1.783 1.008 1.387 
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Ученици средње школе 367 

Студенти 2.113 

Запослени 1.862 

Незапослени (према евиденцији НСЗ) 317 

Пензионери  
Пензионери са плаћеном чланарином 135 

5.785 
65+   5.650 

Остали 27 

Укупно 10.471 

Табела 3: Број уписаних чланова у 2020. год., према занимању/узрасту 

Од укупног броја чланова, њих 1.515 (14%), у Библиотеку су се уписали први пут у току 2020. године, 

док је 8.956 (86%) чланова обновило чланство. 

Одељење за рад са корисницима  је реализовало колективне уписе чланова са више установа и/или 

организација: „Дунав осигурање“, Градска управа, Скупштина града Београда, Градско јавно 

правобранилаштво, гимназија „Свети Сава“, Прва београдска гимназија, Српско библиографско 

друштво, Музеј града Београда, Институт „Сервантес“, „Гете“ институт, Математички факултет, 

Правни факултет и Европски омладински центар. 

5.4.2.2 Корисници и коришћење услуга 

Услуге Одељења за рад са корисницима у току 2020. године користило је укупно 66.600 корисника, 

од чега фонд 46.690, услуге читаонице 6.180,  интернет читаоницу  429, а референсне услуге 13.301 

корисника. Фонд су највише користили пензионери старији од 65 година и студенти. Услуге 

читаонице и интернет читаонице су више користили млади, а референсне услуге су више користили 

чланови из категорије Одрасли. 

На коришћење је издато укупно 155.385 јединица библиотечке грађе, што чини 14,8 јединица по 

уписаном члану. Табела испод показује да је издато 155.385  јединица библиотечке грађе што чини 

38% остварења плана. С обзиром да се у Библиотеци налази укупно 266.965 јединица библиотечке 

грађе, остварен је обрт фонда од 0,6.  

 Планирано Остварено 
% остварења 

плана 

Број издатих јединица библ. грађе 400.000 155.385 38% 

Табела 5: Број издатих јединица библиотечке грађе у току 2020. год. 

5.4.2.3 Програми 

У Одељењу за рад са корисницима је током 2020. године одржано укупно 13 културно-образовних 

програма. Програме је посетило 3.380 особа. 

Културно-образовни програми 
Број 

програма 
Број 

посетилаца 

Програми за одрасле 13 3.380 

Програми за децу и младе / / 

Укупан број програма/посетилаца 13 3.380 

Табела 6: Број одржаних програма у току 2020. год. 
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Посебно бисмо истакли следеће програме, односно програмске активности: 

 9 ликовних изложби   

 1 промоција 

 1 предавања 

 2 музичких програма 

У Одељењу су одржане следеће ликовне изложбе: 

 Изложба Библиотеке града Београда, 13-24. јануара   

 Изложба Мегатренда, 27. јануара - 6. фебруара 

 Изложба Иранске амбасаде, 10-16. фебруара 

 „Хоризонти” - Марија Николић, 18. фебруар - 02. март 

 „Париске лепотице” - Горан Мусић, 04-17. март 

 „Од колажа до колаграфије и назад” - Ивана Флегар, 15-26. јун 

 „Илузије: пандемија емоција” - Бисерка Петровић, 01-15. јул 

 „Другачији угао гледања” - Теодора Стојановић, 12-23. октобар 

 „Напољу је унутра” - Милена Путник, 27. октобар - 9. новембар 

5.4.3 Фонд 

Активни фонд Библиотеке садржи 266.965 јединица библиотечке грађе. 

Фонд Библиотеке је обогаћен са 3.632  јединица библиотечке грађе, од чега је највише набављено 

публикација из стране и домаће књижевности.  

5.4.4 Простор и опрема 

Реновиран је централни простор Одељења за рад са корисницима у Централној згради БГБ. Израђени 

су нови сервисни пултови (два пулта за враћање и позајмљивање књига и информисање корисника), 

као и пултови за претраживање е-каталога БГБ. Пултови су прилагођени особама са инвалидитетом. 

Инвеститор радова  на изградњи Хотелско-пословног комплекса „Рајићева” -  предузеће А.Б.Д. је у 

складу са   потписаним   уговором  са Републичком дирекцијом за имовину имало обавезу да санира 

штету која је  због извођења радова  настала на згради Кнез Михаилова 56. На основу одобреног 

пројекта  и уз све неопходне сагласности надлежних органа у току 2020. године  започетo је 

извођење радова на ојачању темеља зграде (зидови ка тржном центру и ка Кнез Михаиловој улици)  

као и санација и реконструкција  дела  магацинског  простора у објекту.  Да би се  предметни радови 

извели било је неопходно да се  значајан део полица и књижног фонда измести у нови депо у оквиру 

Хотелско.пословног простора „Рајићева“. Том приликом пресељено је 69.810 јединица књижне 

грађе. 
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Поред радова на санацији и ојачању темеља,  извођени су и радови на реконструкцији машинских и 

електро-инсталација  као и неопходни молерски и подополагачки радови. 

5.4.5 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, гимназија „Свети Сава“, Међународни омладински центар. 

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.   

5.4.6 Друштвена одговорност 

Одељење организује 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 

(811 чланова у 2020.).   

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. 

Постоји и месечна чланарина која важи само за коришћење наших  читаоница које студенти највише 

користе у испитним роковима. Ту врсту чланарине је искористило 165 чланова. 

5.5 ОДЕЉЕЊЕ ЗА КУЛТУРНЕ ПРОГРАМЕ  

Културно образовна делатност БГБ била је специфична током 2020. године, с обзиром да је 

организовање програма уживо било онемогућено, односно лимитирано услед Кобвид-19 пандемије. 

У том смислу се уобичајена програмска активност одвијала током прва два месеца, док је већ од 

марта 2020. она била усмерена на онлајн комуникационе канале. Одељење се са успехом 

прилагодило оваквој новој стварности, и реализовало серију изузетно услешних програма и акција.  

Међународни фестивал документарног филма БЕЛДОКС, Библиотека града Београда и Народна 

библиотека Србије организују циклус пројекција најбољих документарних филмова праћених 

разговорима о филмовима. 

5.5.1 Програмске активности 

 Циклуси: 3 

 Предавања: 1 

 Представљања књига и часописа, трибине и радионице: 18 

 Виртуелни програми: 110 
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 Изложбе: 9 

 Пројекти: 1 

 Акције: 8 

 Доделе награда и прославе: 2 

 

Укупно програма: 152 

Број посетилаца: 1.242 

Број виртуелних посетилаца: 46.485 

Организацијa прославе Дана Библиотеке града Београда 

Одељење је у потпуности организовало прославу Дана Библиотеке. У програму су учествовали 

директорка БГБ Јасмина Нинков, министар културе и информисања Републике Србије Владан 

Вукосављевић и градски секретар за културу Иван Карл. У музичком делу програма наступили су 

Јован Маљоковић бенд. Водитељи програма били су млади глумци Миона Марковић и Јован 

Јовановић. 

5.5.1.1 Циклуси 

 БГБ и Психоаналитичко друштво Србије организовали су пети циклус трибина „Загонетке 

несвесног”. 

 БЕЛДОКС ЧИТАОНИЦА у БГБ: Најбољи светски документарци са разговорима након пројекција. 

Програми реализовани у сарадњи са фестивалом БЕЛДОКС. 

 Циклус предавања у сарадњи са Институтом Конфуције у Београду. 

5.5.1.2 Представљање књига и часописа, трибине и радионице (уживо одржани програми) 

 Током прва два месеца 2020. године представљен је већи број књига: „Повратак у Јерусалим” 

(Петар Зец), „Пешке кроз Свету Гору” и „Сусрети са светогорским старцима” (Ненад Андрић), 

„100 Шантићевих вечери поезије” (Радивој Круља), „У сенци багремовог дрвета” (Јована 

Стојановић), „Уметник и муза” (Љиљана Томановић Пономарев), „У вези са странцем” (Кристоф 

Хајн), „Поп право” (Љиљана Маџар Стојковић), „Старење без (ауто)ЦЕНЗУРЕ” (Радмила 

Урошевић). У оквиру циклуса представљања књига „Дубровник у Београду”. представљена је 

књига „Политика и етика у новијој дубровачкој драми” (Биљана Ћирић). 

 Представљени су нови број часописа „Српска мисао”, и двојезични зборник „Биће боље/Bože” у 

издању Српског културног центра „Данило Киш”, Љубљана.  

 Одржане су три радионице „Иранска калиграфија”, које је водио Мохсен Ебрахими, професор на 

Техеранском универзитету. 

 Трибина „Ћаскање: Без дувана”, у сарадњи са Градским заводом за заштиту јавног здравља. 

 Предавање „У сусрет години Пацова” (Институт Конфуције, предавач Радосав Пушић). 

5.5.1.3 Онлајн програми и акције  
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Серија програма и акција релизована је преко Фејсбука, Твитера и Јутјуб канала БГБ: 

 Неговање културе читања за време кућне изолације – онлајн акција и фото конкурс „Читам, не 

скитам!” и „Са књигом се сликам!” (поводом 23. априла, Светског дана књиге и ауторских права). 

Креирано укупно 18 видео клипова.  

 Виртуално читалиште БГБ: „Прочитај ми моју жељу!“ – познати глумци су виртуелно читали 

омиљену поезију наших пратилаца на друштвеним мрежама. Према жељама пратилаца поезију 

су читали: Лазар Дубовац (песме „Траг” Милоша Црњанског и „Можда спава” В.П. Диса), Маја 

Колунџија Зорое („Друг другу“ Драгана Лукића), Биљана Ђуровић („Узалуд је будим” Бранка 

Миљковића), Рада Ђуричин (стихови из циклуса „Врати ми моје крпице” Васка Попе), Вјера 

Мујовић („Искрена песма” Милана Ракића), Александар Гајшек („Химера” Јована Дучића). 

Креирано је укупно 9 видео прилога, 2 најавна и 7 са читањем поезије. 

 „Причам, не скитам” – видео серијал у три тематске целине: разговори са писцима о корона 

времену и стваралаштву (9 видео прилога), значају и улози библиотека данас (9 видео прилога) и 

препорукама за читање (9 видео прилога). Учествовали су: Јасмина Михајловић, Вуле Журић, Аца 

Селтик, Михајло Пантић, Вјера Мујовић, Пеца Поповић, Зоран Богнар, као и писци за децу и 

младе Јасминка Петровић и Урош Петровић. 

 „Споменар БГБ” – познате личности из света културе и уметности виртуелно су се уписивале у 

видео споменар. Разговори су вођени са Нелетом Карајлићем, Надом Шаргин, Милошем 

Шобајићем, Сузаном Петричевић, Инспектором Блажом, Александром Стаменковић Гарсија, 

Дејаном Цукићем, Зое Кида, Ласлом Блашковићем, Иваном Димић, Тихомиром Станићем, 

Тањом Петернек Алексић, Булетом Гонцићем, Аном Павловић, Владимиром Пишталом, Аном 

Станић, Дејаном Луткићем, Мајом Колунџијом Зорое, Маријом Миљевић и Наташом Марковић.  

 Виртуални путописи „Приче са путовања – из Римске дворане по целом свету”. Кроз 6 видео 

програма представљени су: освајање Монт Евереста (Драгана Рајбловић), Стара планина (Ненад 

Андрић), планина Маглић (Бранислав Макљеновић), пустиња Негев (Борис Субашић, Света Гора 

(Ненад Андрић) и Гватемала (Александра Цветковић). 

 „Драгоцености библиотеке града Београда” – виртуална шетња кроз посебна одељења и 

фондове БГБ – наши библиотекари су јавност упознавали са богатим фондовима БГБ. У форми 

видео запса представљени су Фонд Завичајног одељења (Миланка Бабић Вукадинов, Наташа 

Булатовић, Лидија Тонтић и Марија Милић), Дечја библиотека „Невен” (Виолета Ђорђевић), 

Фонд периодике (Зоран Здравковић, Миланка Бабић Вукадинов, Живко Николић и Војислав 

Зубановић), Дечја библиотека „Чика Јова Змај” (Јасна Бркић, Биљана Петровић и Александра 

Савковић) и Централна зграда БГБ (Наташа Рил). 

 „Фото-конкурс ретротека” – Београд у ретровизору Библиотеке града Београда. Грађани су 

позвани да нам шаљу старе фотографије и приче о Београду некад и сад. Материјали су 

објављивани на Фејсбук страни БГБ. Најбољи су награђени. 

 Три виртуална предавања: „Акупунктура у служби терапије бола” (Институт Конфуције, предавач 

Филип Мања), „Употреба Ћигонга у јачању имунитета” (Институт Конфуције, предавач Саша 

Баланесковић), „Читајмо али не заборавимо једни друге” (Психоаналитичким друштвом Србије, 

предавач Весна Брзев Ћурчић).  

Сви наведени виртуални програми били су изузетно пропраћени и медијски промовисани, а утицали 

су на повећење видљивости наше Фејсбук странице и броја наших пратилаца. Укупно 18.989 хиљада 
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посетилаца пратило је наше онлајн активности, од чега је 9 хиљада њих активно одговарало на 

постављене садржаје. 

5.5.1.4 Изложбе 

 Изложба књига издавача у излозима БГБ: Креативни центар, Лагуна, Лом, Бука, Геопоетика, 

Ренде, Дерета, Чаробна књига, Алнари, Вулкан, Енцо бук, Дибидус...  

 Изложба издања БГБ (едиција ВРХОВИ) у излозима БГБ. 

 Изложба награђених фотографија корисника „Читам, не скитам! Са књигом се сликам”.  

 У оквиру Дана Европске баштине 2020, у излозима БГБ, а у сарадњи са Легатом Милорада 

Павића, приређена је изложба којом је представљено Павићево дело. 

 Изложба у Позајмном одељењу БГБ којом је представљен научни рад Милорада Павића.  

 Изложба „Ретротека” у Позајмном одељењу. 

 Изложба у излозима књига које је донирала Амбасада Мексика.  

 Изложба „10 најчитанијих књига страног аутора”. 

 Изложба постера и фотографија „Негујмо српски језик” у Филолошкој гимназији. 

 Гостовање БГБ изложбе  „Био једном један лаф" у Културном центру у  Убу. 

 Гостовање БГБ изложбе „Милорад Павић од Ш до А” у библиотеци у Чачку. 

5.5.1.5 Акције 

 Институт за трансфузију крви и Библиотека града Београда организовали су акције добровољног 

давања крви. Сваки давалац постаје бесплатно члан мреже БГБ. 

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

 Новогодишњи попуст за учлањење у мрежу БГБ. 

 „Ноћ књиге”, у оквиру којег су сви који су се учланили у БГБ остварили су попуст од 50%.  

 Припрема и реализација више онлајн акција.  

5.5.2 Односи с јавношћу и маркетиншка делатност 

 Уређивање и писање текстова за сајт БГБ, Фејсбук, Твитер и Инстаграм. Фејсбук страница 

Библиотеке града Београда наставља да бележи константни пораст броја посетилаца – преко 

19.000 свиђања.  

 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. 
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 У новембру месецу, Одељење за културне програме је отворило Инстаграм профил БГБ. До краја 

2020. године смо добили 528 пратилаца, имали 27 постова: од тога два видео спота која су 

привукла навећу пажњу. У децембру месецу остварени досег био је 27.496 профила. 

 Сарадња са маркетиншком агенцијом „Нинамедиа” на повећању видљивости и заступљености 

БГБ на друштвеним мрежама – онлајн рекламирање и израда спотова. 

 Сарадња са издавачким кућама на промовисању књига у излозима БГБ.  

 Израда плаката за текуће програме и акције.  

 Дизајн и припрема за штампу каталога, плаката и позивница за изложбе. 

 Сарадња са Градским заводом за заштиту здравља. Припремање и постављање вести и других 

садржаја БГБ и савета ГЗЗЈЗ на друштвеним мрежама БГБ. Дељење едукативног материјала из 

области здравља који нам је обезбеђивао Завод. 

 На позив новинске агенције Блиц, писали смо текстове о нашој акцији Драгоцености Библиотеке 

града Београда. У наредном периоду ће се читав циклус репортажа о нашој програмској схеми 

објављивати у листу Блиц.  

 Подршка у одржавању Међународне конференције Српског археолошког друштва „Актуелна 

интердисциплинарна истраживања технологије у археологији Југоисточне Европе“. 

5.5.3 Остале активности 

 Лектура, коректура, дизајн и припрема за штампу издања БГБ. 

 Излазак из штампе три зборника из едиције „Врхови": „Океан Пекић” (прво издање), 

„Поштованом Душку Радовићу” (друго издање) и „Бездане светлости: о књижевном делу 

Светлане Велмар Јанковић” (друго издање). 

 Лектура, коректура, дизајн и прелом књиге: „ФЕСТ: завештање од четири слова”. 

 Уређивање портала „Шта да читам”, писање текстова и медијска промоција портала. 

 Учешће у изради новог сајта. 

 Обезбеђена донација фирме „Даријана намештај” у виду намештаја за културне програме.  

 Почетак сарадње са Аустријско-српским културним друштвом „Вилхелмина Мина Караџић” из 

Беча, прупрема уговора о сарадњи, договори о програмској сарадњи. Одељење је добило 

захвалницу од друштва „Вилхелмина Мина Караџић”. 

 У сарадњи са Комбанк двораном БГБ је учествовала у организацији и реализацији Дечје недеље, 

као и програма „Вече за даме” са пројекцијом филма „Независне”.  

 Уступање простора за снимање документарног филма „Црна Гора: подељена земља” Бориса 

Малагурског.  

 Учешће у организацији доделе награде „Ђорђе Јовановић”.  

 Реализација манифестације Ноћ истраживача 2020, у сарадњи са Институтом за молекуларну 

генетику и генетичко инжењерство и Факултетом за физичку хемију Универзитета у Београду.  

 Припремне активности у вези са снимањем филма о БГБ у продукцији РТС.  
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5.6 ОДЕЉЕЊЕ ПОСЕБНИХ ФОНДОВА 

Одељењу  посебних фондова припадају: 

 Дечји фонд  „Чика Јова Змај“ и Дечји фонд „Невен” 

 Фонд периодике  

 Фонд старе и ретке књиге  и књига о Београду – Завичајно одељење 

5.6.1    ДЕЧЈИ ФОНДОВИ 

5.6.1.1 Основни показатељи рада – чланови, коришћење услуга, програми 

5.6.1.1.1 Чланови  

У току 2020. године, у Библиотеку су уписана укупно 2.443 члана, што чини 81,43% остварења плана. 

 Планирано Остварено 
% остварења 

плана 

Број уписаних чланова 3.000 2.443 81,43 

Табела 1: Број уписаних чланова у 2020. год. 

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

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

Број уписаних 
чланова 258 209 327 0 18 41 30 42 489 444 182 403 

Табела 3: Број уписаних чланова у 2020. год., по месецима 

Посматрано према полу, у Библиотеку је уписано укупно 1.316 жена и 1.127  мушкараца, што показује 

да је већи број чланова женског пола. 

Посматрано према занимању/узрасту, највише је уписано деце предшколског узраста - 1.217, за 

њима следе  ученици основних школа - 872. Најмање је уписаних пензионера и незапослених, по 1.  

Занимање/узраст Број чланова 

Деца предшколског узраста 1.217 

Ученици основне школе 872 

Ученици средње школе 20 

Студенти 8 

Запослени 135 

Незапослени (према евиденцији НСЗ) 1 

Пензионери  
Пензионери са плаћеном чланарином 1 

7 
65+  6 

Остали 183 

Укупно 2.443 

Табела 4: Број уписаних чланова у 2020. год., према занимању/узрасту 
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Од укупног броја чланова, њих 1.455 (59,55%) у Библиотеку су се уписали први пут, док је 988 (40,45%) 

чланова обновило чланство. 

5.6.1.1.2 Корисници и коришћење услуга 

Услуге Библиотеке у 2020. години користио је укупно 6.441  корисник, од чега фонд - 4.724, читаоницу 

- 392, интернет читаоницу - 142, а референсне услуге - 1.183 корисника. Фонд су највише користили 

ученици основних школа и деца предшколског узраста, читаоницу, интернет читаоницу и референсне 

услуге највише су користили деца и млади.   

На коришћење је издато укупно 17.253 јединица библиотечке грађе, што чини 7 јединица по 

уписаном члану. Табела испод показује да је издато 30,99% мање јединица од планираног, тако да 

можемо констатовати да план није премашен. С обзиром да се у Библиотеци налази укупно 30.554 

јединица библиотечке грађе, остварен је обрт фонда од 0,56. Укупно је издато 17.123 јединица 

књижне и 130 јединица некњижне грађе. 

 Планирано Остварено 
% остварења 

плана 

Број издатих јединица библ. грађе 25.000 17.253   69,01 

Табела 5: Број издатих јединица библиотечке грађе у 2020. год. 

5.6.1.1.3 Програми 

У Библиотеци је током 2020. године одржано укупно 60 културно-образовних програма, што је знатно 

мањи број од уобичајеног који одржавамо. Програме је посетила укупно 1.571  особа, од чега је 80 

особа посетило програме за одрасле, а 1.491  програме за децу и младе. Одржано је 4  програма за 

одрасле и 56  програма за децу и младе. 

 

Културно-образовни програми 
Број 

програма 
Број 

посетилаца 

Програми за одрасле 4 80 

Програми за децу и младе 56 1.491 

Укупан број програма/посетилаца 60 1.571 

Табела 6: Број одржаних програма у 2020. год. 

Дечји фонд је препознатљив и ван престонице 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. Карактеристика културно-образовних програма Дечјег 

одељења је да су они осмишљени за различите узрасте деце (од 5 година до 14 година), покривају  

њихова најразличитија интересовања. 

Такав је био сет програма за децу разног узраста за зимски распуст:  радионице приповедања прича 

за децу „Усред среде прича“, узраст 4-7 година,  „Црткање у библиотеци“, узраст  5-8 год; „Мала 

школа керамике“, узраст 7-10 год; „Коцка је бачена: време за друштвене игре“, узраст 7-12 год; 

радионице програмирања микробитова за децу 9-12 год. и радионице креативног писања, узраст 9-

11 год. и 12-14. год. Врло често радионице су оплемењене и музичком пратњом коју реализују 

ученици музичких школа, што додатно проширује видике наше деце јер се већина њих први пут 

среће са музичким инструментима (клавир, виолина) и школованим извођачима. 
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У овој години од 56  програма за децу биле су 36 радионице са 536 учесника.  

Концепт  библиотека - место за учење и игру: како бисмо деци од најранијих дана приближили 

библиотеку као сигурно и занимљиво место, организовали смо више посета деце из вртића тј. имали 

смо 4 организоване  посете са 70 малених посетилаца и њихових васпитача и учитеља. И програми 

које организујемо у част јубилеја су врло посећени, тако да је на  нашем  једном програму (о Харију 

Потеру) било 150 посетилаца. 

 

Посебне активности и пројекти  

 Најважнији програм Дечјег одељења је обележавање Светског дана књиге за децу, 2. априла. 

Ове године тема међународног конкурса  је била „Обрни, окрени, причу/песму/слику 

изокрени“. 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.   Подлистак „Политика за децу“ објавио је литерарне и ликовне радове  

деце награђене на Конкурсу. У Библиотеци су били изложени сви награђени и похваљени 

ликовни и литерарни радови; 

 Обележавање Међународног дана Хари Потер књига: организован је квиз у познавању  књига 

о Хари Потеру, у коме је учествовало више од 150 ђака, свих узраста, из целе Србије. 

Издавачка кућа  Evro Book  je најбоље познаваоце симпатичног књижевног јунака наградила 

књигама. Обележавање Дана Хари Потера пратила је и изложба илустрација из књига о 

Хариjу Потеру илустратора Џима Кеја;  

 У сарадњи са ИК „Еvrobook“ реализован је литерарни  наградни конкурс „Да сам Џеронимо 

Стилтон ја, ово би била моја авантура“. Пристигле радове жирирале су чланице Литерарне 

секције ОШ „Никола Тесла“; 

 Културни програми Дечјег фонда  су били део већих манифестација, као што је градска 

манифестација Дани европске баштине, када  је отворена изложба дечјих ликовних и 

литерарних радова пристиглих на конкурс Дечјег одељња Библиотеке града са темом 

„Обрни, окрени, песму/причу/слику изокрени“,  коју је надахнула „Изокренута прича“ Бранка 

Ћопића; 

 Изузетну пажњу посвећујемо читању као једној од најважнијих мисаоних активности код 

деце и организујемо разне радионице које промовишу читање за децу од вртића до виших 

разреда основне школе, где су нам гости врло често еминентни књижевни ствараоци за децу 

(Јасминка Петровић, Урош Петровић, Гордана Малетић...). Један од таквих програма је и 

радионица „Паметно читање“ за децу узраста 4-9 година  у сарадњи са ИК Propolis Books и 

Менсом Србије  и поводом тога, одржана су два састанка са списатељицом за децу 

Јасминком Петровић и Аном Пејовић, менаџером у култури, ауторкама пројекта који ће се 

бавити подстицањем читања код деце и видљивијим положајем књижевности за децу. 

 Библиотека је била део манифестације Family day у сарадњи са Комбанк двораном. Током 

викенда, 3. и 4. октобра 2020. Године, сви библиотекари Дечјег одељења били су укључени  у 

манифестацију.  Првог дана манифестацији се придружила издавачка кућа Evrobook, која је је 

за децу-учеснике у приповедању прича обезбедила бојанке и сликовнице. Гост Библиотеке 

града  Београда у оба дана био је и писац за децу Бранко Стевановић. Он је представио своје 
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збирке поезије и прозе, а другог дана одржао је песничку радионицу и придружио се квизу о 

народним умотворинама коју су за ову прилику приредили библиотекари. 

 Запажена је била луткарска радионица коју је одржала  учитељица и луткарка Анита Пешић из 

Ниша на којој су учествовала деца из ОШ „Дринка Павловић“, ОШ „Никола Тесл“" и вртића Holi 

kids .  Прилог о радионици снимила је ТВ Прва, а забележио је и дневни  лист „Политика“. 

 За средњошколце Балетске школе „Лујо Давичо“ организоване су радионице о жаргону (где су 

се ученици упознали с  употребом и начинима настанка жаргона и  пребацивали  књижевни 

текст у жаргон) као пратећа радионица уз обраду романа „Кад су цветале тикве“ Драгослава 

Михајловића. 

 

Онлајн програми 

 

Рад у 2020. години обележила је интензивнија реализација  онлајн  програма јер је то био једини 

начин да останемо у контакту са својим читаоцима. Преко апликације Zoom наставили смо 

радионице Креативног писања у  онлајн  окружењу, што није  умањило њихов квалитет, јер је једна 

од полазница освојила друго место на литерарном конкурсу  „Гордана Брајовић“ Центра за културу и 

уметност Алексинац. Реализовали смо и две књижевне радионице у онлајн окружењу и то: за 

ученике 2. разреда ОШ „Доситеј Обрадовић“ уз помоћ платформе Cisco webex Meetings и радионицу 

за одабране ученике из чукаричких основних школа, који су учествовали у пројекту „Читалачка 

значка“ у организацији Културног центра Чукарица,  помоћу платформе Zoom.  

И радионица креативног писања, као пет интерактивних онлајн радионица  у форми квиза на тему 

народних умотворина су реализоване модерном ИКТ техником. Истакли бисмо два интерактивна  

онлајн  дружења  са предшколцима: поред квиза о бајкама, деци су, уз примену реквизита, 

прочитане сликовница „Насмејана ајкула“  и песма „Плави зец”.   

Промењени услови рада довели су до интензивнијег коришћења друштвених мрежа - facebook, а то 

је значило pедовно ажурирање фејсбук стране Дечјег одељења – свакодневно постављање 

обавештења, активности и предлога родитељима и деци, као и свим осталим пратиоцима за 

креативно и квалитетно провођење времена у кућним условима (како могу снимити и илустровати 

своју причу, позив да учествују на наградном конкурсу Дечјег одељења, предлози прича које могу 

читати, позив на учешће у интерактивној игри с идиомима, квалитетни сајтови са различитим 

идејним решењима и креативним активностима за децу, итд.). 

Посебно је било важно писање препорука за дечје књиге за Портал Библиотеке града „Шта да читам“ 

(„Исповест измишљеног пријатеља“, „Доживљаји риђег Гусара Туфа“, „Сто сати мрака“, „Бандоглавић 

Страхиња“, „Касперијада. Приче за мангупе и оне друге“, „Хоћу кући“, „Кад прича причу прича“,  

Џукац куцов“ Данијел Пенак; „Траговима Црног Петра“ Мореа Банићевић; „О крилима и чудима“ 

Александра Филиповић; „Нове приче малог Николе“ Гошини/Сампе; „Тигар у мојим рукама“ 

Милде/Росен; „Кућица на дрвету“ Бјанка Пицорно; „Разговор око света за 8 минута“ Игор Коларов; 

„Приче из главе“ Владислава Војновић; „Само за твоје уши“ Јасминка Петровић; „Путујући циркус“ 

Мари-Луиз Геј; „Дедица са дугом брадом“ Кристел Ренс; „Риба на дрвету“ Линда Малали Хант; 

„Седам минута после поноћи“ Патрик Нес; „Зека је слушао“ Кори Дорфелд). 

Програми сарадње  

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. Ове 

http://www.stadacitam.rs/preporuke/knjizevnost/za-decu/tragovima-crnog-petra/
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године одржана је радионица за ограничен број деце којој је присуствовала Јелка Панић,  

директорка Библитеке „Божидар Кнежевић“, Уб. 

5.6.1.2 Фонд 

Активни фонд Библиотеке садржи 30.554 јединица библиотечке грађе, док се у депозиту (неактивни 

фонд) нема библиотечких јединица. 

Фонд Библиотеке је обогаћен са 756 јединица библиотечке грађе, од чега је највише набављено 

публикација из стране и домаће књижевности за децу, а затим из популарних  наука. 

5.6.1.3 Простор и опрема 

Дечји огранак „Невен” у Дворани Дома синдиката (Комбанк дворана) почео је са радом  1. септембра 

2020. године.  

5.6.1.4 Сарадња 

Сарадња Дечјег одељења је разнолика и обухвата бројне установе културе и просвете. Истичемо 

сарадњу са следећим установама: сарадња са институцијама културе (Дечји културни центар, дечја 

позоришта, Мрежа Б.О.О.К, Културни центар Чукарица, Гете-институт, Менса Србије, Комбанк 

дворана); са издавачким кућама: Еvro Book, Propolis Books; са вртићима и предшколским  установама, 

основним, средњим школама; са школским  библиотекама и јавним  библиотекама; са музичким 

школама „Стеван  Мокрањац“ и „Јосип Славенски“; са Балетском школом „Лујо Давичо“; са 

професорима српских школа из дијаспоре (Српска допунска школе у Паризу); са Градским заводом за 

јавно здравље.  

  Дечје одељење гради вишегодишњу сарадњу са Културним центром у Лазаревцу, која је специфична 

јер ангажује децу и омладину са инвалидитетом,  као и са Специјалном школом за заштиту вида  

„Драган Ковачевић“. 

5.6.1.4.1 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.  

Најзначајније информативне куће пратиле су рад Библиотеке РТС, Политика,ТВ Прва, Happy TV.  

 У Библиотеци је снимљенo  више прилога  о читању за ТВ ПРВА, ТВ Happy; у фебруару на РТС-у су 

била три прилога о следећим темама: о песништву Јована Дучића, о браћи Грим и о наградном 

литерарно-ликовном конкурсу поводом Међународног дана књиге за децу, o  радионицама и 

активностима које се реализују у Дечјој библиотеци;  

 Екипа „Малог дневника“ РТС је забележила део атмосфере на радионици приповедања прича, 

којој су присуствовала деца из вртића „Мајски цвет“, уз музичку пратњу Дуње Стојановић, 

ученице МШ „Стеван Мокрањац“;  
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 „Политика за децу“ редовно је објављивала литерарне и ликовне радове деце награђене на 

конкурсу Библиотеке града Београда „Обрни, окрени, причу/песму/слику изокрени” који је 

расписан поводом Светског дана књиге за децу; 

 За виртуелни програм Библиотеке града „Причам, не скитам“ у Дечјем одељењу снимљена су два 

прилога, у којима су учествовали писци за децу, Јасминка Петровић и Урош Петровић. Разговори 

са поменутим писцима сегментирани су у три тематске целине, од којих прва обухвата 

ствралаштво у доба короне, друга се тиче значаја и улоге библиотеке у савременој култури, а у 

трећој писци дају препоруке за читање;   

 Снимање видео прилога за емитовање на YouTube каналу Библиотеке  града Београда под 

називом „Скривено благо Библиотеке“. Тим поводом представљен је фонд ретке књиге Дечјег 

одељења, пројекат „Технотека“, популарна наука којом Дечје одељење располаже и            

представљена је Библиотека „Невен“ и њен фонд; 

 Свечано отварање огранка „Невен“ у септембру 2020. је медијски пропраћено, путем прилога на 

Првој телевизији у оквиру емисије „150 минута”  и  прилога у „Београдској хроници”  на РТС-у; 

 Поводом 90 година од оснивања Библиотеке града Београда,  Виолета Ђорђевић учествовала у 

снимању прилога за ТВ фељтон РТС-а;  

 За You tube канал „Ју, ју, буба-мара“, емисија „Одрасли за децу“ урађен је прилог у коме су  

саговорници - писци за децу Гордана Малетић и Милутин Ђуричковић; 

 У „Књижевном магазину“ (бр. 223 (јануар-јун) 2020. године  и 224 (јул-децембар) 2020.) 

текстуално и ликовно представљена је изложба Библиотеке града Београда „Павић од Ш до А“,  

Владиславе Ивковић Марковић, Исидоре Ињац и Марјана Маринковића, а у мушком примерку 

премијерно су представљени листови из рукописа Хазарског речника. Такође, представљен је и 

зборник о Милораду Павићу „Писци Павићу“, изложба Библиотеке града Београда „Океан 

Пекић“,  Олге Красић Марјановић и истоимени зборник радова који садржи текстове писаца о 

Пекићу;    

 Јасминка Петровић је у Дечјем одељењу снимила прилог о Пипи Дугој Чарапи, која је ове године 

прославила 75. рођендан. 

5.6.1.5 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 2020. године бесплатно су учлањени ученици специјалне Основне школе за заштиту 

вида „Драган Ковачевић”; 

 За ученике специјалне Основне школе за заштиту вида „Драган Ковачевић” у марту је одржана 

промоција књиге „Краљ жабац“ ИК Еvro Book. Са њима су били и њихови вршњаци из ОШ„Краљ 

Петар Први“. На радионицама са децом је радила илустратор књиге Ана Григорјев; 

 Прикупљање књига за  акцију солидарности за школске библиотеке  ОШ „Драган Ковачевићˮ у 

Београду и ОШ „Диша Ђурђевићˮ у селу Нови Медошевац, општина Лазаревац и за децу из 

Српске допунске школе у Француској;  

 Библиотека је наставила кампању о правилној исхрани.  У сарадњи са Градским заводом за јавно 

здравље, 28. октобра постављена је изложба дечјих радова на тему „Здравље на уста улази“. 
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5.6.2     ФОНД ПЕРИОДИКЕ 

5.6.2.1 Основни показатељи рада – чланови, коришћење услуга, програми 

5.6.2.1.1 Чланови  

Фонд периодике углавном користе чланови који су већ уписани у другим библиотекама у мрежи БГБ. 

5.6.2.1.2 Корисници и коришћење услуга 

Услуге Библиотеке у 2020. години користило је укупно 7.888 корисника, од чега фонд - 2.918, 

читаоницу - 2.997, интернет читаоницу - 21, комерцијалне услуге - 15, а референсне услуге - 1.937 

корисника. Фонд су највише користили пензионери и запослени, читаоницу млади, интернет услуге 

одрасли, а референсне услуге одрасли и млади. 

На коришћење је издато укупно 25.101 јединица библиотечке грађе, односно 2.624 јединица 

укоричене библиотечке грађе, што чини 36,95 јединица по уписаном члану. Табела испод показује да 

је издато 49,8% мање јединица од планираног, тако да можемо констатовати да план није премашен.  

 Планирано Остварено 
% остварења 

плана 

Број издатих јединица библ. грађе 50.000 25.101 50,2% 

Табела 1: Број издатих јединица библиотечке грађе у 2020. год. 

5.6.2.1.3 Програми 

У Библиотеци током 2020. године одржано је укупно 8 културно-образовних програма за одрасле.  

Програме је посетилo 2.300 особа. 

Културно-образовни програми 
Број 

програма 
Број 

посетилаца 

Програми за одрасле 8 2.300 

Програми за децу и младе 0 0 

Укупан број програма/посетилаца 8 2.300 

Табела 2: Број одржаних програма у 2020. год. 

Посебно бисмо истакли следеће програме, односно програмске активности: 

 Поводом Дана европске баштине постављена је изложба периодике на тему образовања, 

васпитања и педагогије „Од А до Ш: педагошки часописи у Фонду БГБ“, ауторке Миланке 

Бабић Вукадинов  (савремене изложбене витрине са ЛЕД осветљењем добиле су тако потпуну 

намену након реализације пројекта рестаурације и конзервације периодике БГБ у оквиру кога 

су набављене); 

 Постављене су 2 изложбе: „Оглашавање у периодици”,  и изложба новопристиглих бројева 

периодике; 
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 Објављени су кратки промотивни филмови (трејлери) о Фонду периодике у оквиру 

представљања посебних фондова кроз „Драгоцености Библиотеке града Београда“ - на You 

Tube каналу БГБ. 

5.6.2.2 Фонд 

Активни фонд Библиотеке садржи: 328.803 јединица часописа и новина (78.736 бројева часописа и 

250.067 бројева новина). Сав фонд је активан, и не постоји депозит (неактивни фонд).    

Фонд периодике је обогаћен са 6.857 јединица библиотечке грађе, од чега је највише набављено 

6.493  примерака новина и 148 примерака часописа домаће периодике, и то из књижевности и 

историје. 

Инвентарисано је 89 томова  часописа и 305 томова новина. Креиран је 28 нови запис, а редакција је 

извршена на 18 записа. Унос инвентарских података у БИСИС базу обављен је за 2.421 јединица грађе 

и то:  2.334 јединица новина и 87 јединица часописа.   

5.6.2.3 Простор и опрема 

Радници Градског стамбеног предузећа санирали су у фебруару 2019. године 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.  

5.6.2.4 Сарадња 

Запослени у Фонду периодике, у сарадњи са Одељењем за културне програме БГБ, снимали су за 

YouTube канал Библиотеке града Београда промотивне и маркетиншки усмерене филмове (трејлере) 

ради представљања и популарисања посебних фондова БГБ, повећања броја корисника и пораста 

броја услуга у БГБ услед ситуације са пандемијом КОВИД-19 и отежаним одржавањем програма.                                

5.6.3 ФОНД СТАРЕ И РЕТКЕ КЊИГЕ – ЗАВИЧАЈНО ОДЕЉЕЊЕ 

5.6.3.1 Основни показатељи рада – чланови, коришћење услуга, програми 

5.6.3.1.1 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.  

5.6.3.1.2 Корисници и коришћење услуга 
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Услуге Библиотеке у 2020. години користило је укупно 595 корисника, од чега фонд - 267, читаоницу - 

35,  референсне услуге - 290, интернет читаонице - 3, док корисника  комерцијалних услуга није било. 

Фонд су највише користили запослени, читаоницу, интернет и референсне услуге највише су 

користили одрасли. 

На коришћење је издато укупно 930 јединица библиотечке грађе.Табела испод показује да је издато 

69% 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 

0,021.  

 Планирано Остварено 
% остварења 

плана 

Број издатих јединица библ. грађе 3.000 930 31% 

Табела 1: Број издатих јединица библиотечке грађе у 2020. год. 

5.6.3.1.3 Програми 

У Библиотеци је током 2020. године одржано укупно 7 културно-образовних програма, чиме је план 

испуњен 100%.  Програме за одрасле посетило је укупно 7.349 особа.  

Културно-образовни програми 
Број 

програма 
Број 

посетилаца 

Програми за одрасле 7 7.349 

Програми за децу и младе 0 0 

Укупан број програма/посетилаца 7 7.349 

Табела 2: Број одржаних програма у 2020. год. 

Посебно бисмо истакли следеће програме: 

У сарадњи са издавачком кућом Ars Libri и Задужбином Владете Јеротића од 20. фебруара до 12. 

марта 2020. године организован је серијал разговора „Дубровник у Београду“, где се сваког четвртка 

разговарало о темама  из рагузологије. Прва тема је била „Срби у Дубровнику“, и на трибини су 

учествовали: проф. др Мило Ломпар, Филолошки факултет у Београду, проф. др  Горан Максимовић, 

Филозофски факултет у Нишу, проф. др Невена Варница, Филозофски факултет у Новом Саду, проф. 

др Ирена Арсић, Филозофски факултет у Нишу и Биљана Живковић, публициста. На трибини „Едиција 

Стари Дубровник“  учеснице су биле: Јована Грујић, Domus editoria Ars libri, Београд, доц. др Биљана 

Ћирић, Факултет савремених уметности, Београд, др Наташа Трнавац Ћалдовић, Ужице, др Ивана 

Арсић, Институт друштвених наука, Београд и проф. др Ирена Арсић, Филозофски факултет у Нишу.  

Трећи сусрет је био представљање књиге Биљане Ћирић „Политика и етика у новијој дубровачкој 

драми“, са учесницима: проф. др Драган Симеуновић, Факултет политичких наука, проф. др Горан 

Максимовић, Филозофски факултет у Нишу, проф. др Биљана Ћирић, Факултет савремених уметности 

у Београду. На четвртој сесији представљена је књига Наташе Трнавац Ћалдовић „Пô миша, пô тице: 

самообликовање националног идентитета дубровачких Срба католика и дело дум Ивана 

Стојановића“, са учесницима Петром Арбутином, књижевником, проф. др Бобаном Томићем и  др 

Наташом Трнавац Ћалдовић. Ове књижевне трибине и медијски су биле покривене, а медијатор 

серијала била је Миланка Бабић Вукадинов.   
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Дигитализација 

Библиотека града Београда је 15. јануара 2020. корисницима Дигиталне БГБ понудила нову 

платформу ResCarta, која једоступна на званичном сајту БГБ. Дигиталне посете и корисници 

Дигиталне Библиотеке града Београда (ResCarta) 2020: 10.390 корисника (10.331 нових),               

12.470 сесија, 45.092 приказа страница. 

Истовремено, доступна је и стара платформа d.Libra: http://dlibra2.bgb.rs/dlibra. У dLibra Дигиталној 

БГБ има укупно 683 дигиталних публикација, од чега je 516 серијских публикација и 163 

монографских  публикација и друге библиотечке грађе.   

Библиотечка грађа БГБ одређена за дигитализацију обрађује се у Photoshop-у и InDesign-у, 

направљена три PDF фајла: за штампу, за веб страницу (обичан и OCR). Скенирање грађе се изводи на 

скенеру BookEye4. 

Монографске публикације су распоређене у посебне колекције: Завичајна колекција (библиотечка 

грађа посвећена Београду), Картографска грађа (Београд и Југоисточна Европа на старим 

географским каратама XVI-XIX века),  Периодика (часописи, новине и друге серијске публикације XIX и 

XX века), Стара и ретка библиотечка грађа (културна добра од изузетног и великог значаја, 

штампана до 1800. односно до 1867. године). 

Популарисање Дигиталне БГБ: Дигитална БГБ је уврштена у прортал Дигитална солидарност 

Kанцеларије за ИТ и еУправу Владе Републике Србије на адреси www.digitalnasolidarnost.gov.rs. Идеја 

портала је да на једном месту објави све информације о бесплатним платформама за учење на 

даљину, рад од куће, као и о бесплатним књигама, курсевима, музици, филмовима и другим 

едукативним и забавним садржајима за време пандемије КОВИД-19. 

Љубица Ћоровић је за званичан сајт и Фејсбук страницу БГБ припремила сажетке који се односе на 

садржај, као и инсерте визуелног материјала за монографије и периодику из Завичајне колекције, 

као што су: „Списак слика прве аматерске изложбе“, „Министар у апсу“ Владана Ђорђевића, 

„Фоторепортажа“ Војина Ђорђевића; „Енглескиње у српском народу“,„Споменица I земаљске 

хигијенске изложбе“, „Споменица свечаног отварања радничких установа Општине Београдске 9. II 

1930“, „Десетогодишњица отварања првог супермаркета Врачар, 1958–1968“, „50 година рада 

инжењера Милоша Савчића 1889–1939“, „Београдске илустроване новине“, „Педесетогодишњица 

Више женске школе у Београду“, „Извештај са првог Девис купа одржаног у Београду, 1930“, 

„Привредни водич територије Србије запоседнуте од Аустрије и Мађарске“ из 1916.  

Особеност културних програма Завичајног одељења је да су они најчешће део већих културних 

програма престонице, као што су Дани Београда у априлу и Дани европске баштине у септембру. А  

сваког 4. августа представљамо „Београдско четворојеванђеље”, најстарију књигу штампану у 

Београду 1552. године.  

Дубровачка република је имала своју континенталну колонију у Београду, називаном и „Капија 

Балкана“, још од 1532. године.  Колонија се налазила у предграђу које се спуштало према Дунаву, у 

близини великог безистана и главне чаршије, односно у трговачком средишту града, а то је данас 

простор доњег Дорћола. Дубровачка колонија је била територијално заокружена и јединствена, 

сабрана око једног мањег трга, називаног понекад дубровачком или латинском чаршијом. У једној 

таквој средини, довољно имућној, трговачки продорној и културно култивисаној, основана је и прва 

штампарија у Београду, у којој је штампана и прва београдска књига, и прва књига штампана у 

http://www.rescarta.org/
http://dlibra2.bgb.rs/dlibra
http://www.digitalnasolidarnost.gov.rs/?fbclid=IwAR0MGDpbJ1FqzpMj3jhOCSzRptvszA1wdO50BOmLeWWwRdvfxktDa1RBiIE
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световној средини, на српскословенском књижевном језику, ћирилицом „Београдско 

четворојеванђеље“.  

Запослени у Одељењу посебних фондова, у сарадањи са Одељењем за културне програме БГБ, 

снимали су за YouTube канал Библиотеке града Београда промотивне и маркетиншки усмерене 

филмове (трејлере) ради представљања и популарисања посебних фондова БГБ, повећања броја 

корисника и пораста броја услуга у БГБ услед ситуације са пандемијом вируса короне и отежаним 

одржавањем програма.  

Под називом „Драгоцености Библиотеке града Београда - виртуелна шетња кроз посебна одељења и 

фондове БГБ“ након 15 снимања, филмови су објављени и постављени на YouTube канал БГБ 

филмови. Учесници: Лидија Тонтић, Марија Ивановић и Миланка Бабић.  

Постављена је изложба аутора Љубице Ћоровић поводом „Деведесет година Библиотеке града 

Београда“. Изложба је делом постављена и како би фотографијама, рукописима и књигама 

илустровала девет деценија рада наше установе и уједно била и сценографија за снимање 

историјског дела ТВ филма о Библиотеци града Београда.  

Изложба „Светионик истока. Београд у делима европских уметника XIX века“, аутора Владимира 

Томић (МГБ) и Љубице Ћоровић (БГБ), урађена је у сарадњи са ЈП Београдска тврђава и Музејом 

града Београда. Постављена је у новембру 2019. године и целе 2020. године је на Савском 

шеталишту. 

5.6.3.2 Фонд 

Активни фонд Библиотеке садржи 42.391 јединицу библиотечке грађе, док у депозиту (неактивни 

фонд) нема грађе. 

Фонд Библиотеке је обогаћен са 104  јединице библиотечке грађе, од чега је највише набављено 

публикација из из историје и историје Београда.  

5.6.3.3 Сарадња 

Завичајно одељење  гради,  сада већ  традиционалну, активну сарадњу  са сродним институцијама 

културе Београда и Србије и то са: Народном библиотеком Србије, Музејом града Београда, 

Народним позориштем, Београдском тврђавом,  САНУ , општинским библиотекама у Србији. Ове 

године листи сарадника додали смо и Министарство  унутрашњих послова Републике Србије, Музеј  

науке и технике, Филозофски  факултет у Београду, библиотеку Српске патријаршије.  

Сарадња са Викимедијом Србије. Постављено је 700 фотографија. Свуда где је било могуће 

постављени су линкови ка Дигиталној БГБ или бар ка званичном сајту БГБ-а, за онај материјал који 

није већ постављен на Дигиталну библиотеку.  

5.7 АМЕРИЧКИ КУТАК 

Амерички кутак је једно од  дислоцираних  одељења  Централне библиотеке Библиотеке града 

Београда.  
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5.7.1 Основни показатељи рада – чланови, коришћење услуга, програми 

5.7.1.1 Чланови  

У току 2020. године, у Библиотеку је уписано укупно нових 3.187 чланова, што чини 96,95% остварења 

плана. Како је почетком 2020. године започет процес уноса у електронску базу БИСИС, овај број 

представља суму први пут уписаних корисника и оних који су своје чланство обновили. Сума свих 

чланова које броји Амерички кутак је 17.355 корисника. 

 Планирано Остварено 
% остварења 

плана 

Број уписаних чланова 17.900 3.187 (17.355) 96,95% 

Табела 1: Број уписаних чланова у 2020. год. 

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

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

Број уписаних 
чланова 

44 75 414 500 273 1 455 326 265 342 292 200 

Табела 2: Број уписаних чланова у 2020. год., по месецима 

Посматрано према полу, у Библиотеку је уписано укупно 2.080 жена и 1.107 мушкараца, што показује 

да је већи број чланова женског пола. 

Посматрано према занимању/узрасту, највише је уписано запослених - 974, за њима следе студенти - 

773. Најмање је уписаних предшколског узраста - 38.  

Занимање/узраст Број чланова 

Деца предшколског узраста 38 

Ученици основне школе 457 

Ученици средње школе 673 

Студенти 773 

Запослени 974 

Незапослени (према евиденцији НСЗ) 140 

Пензионери  
Пензионери са плаћеном чланарином 40 

85 
65+  45 

Остали 47 

Укупно 3.187 

Табела 3: Број уписаних чланова у 2020. год., према занимању/узрасту 

Занимање/узраст Број чланова 

Деца предшколског узраста 246 

Ученици основне школе 1.721 

Ученици средње школе 2.783 

Студенти 5.277 

Запослени 5.159 

Незапослени (према евиденцији НСЗ) 146 

Пензионери  
Пензионери са плаћеном чланарином 1.174 

1.370 
65+  196 

Остали 653 



68 

Укупно 17.355 

Табела 4: Укупан број уписаних чланова у Кутку, према занимању/узрасту 

Од укупног броја чланова, њих 341 у Библиотеку су се уписали први пут, док је 2.846 чланова 

обновило чланство. 

5.7.1.2 Корисници и коришћење услуга 

Услуге Библиотеке у 2020. години користило је укупно 4.527 корисника, од чега фонд 2.812, 

читаоницу 629, интернет читаоницу 411, а референсне услуге 675 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 13.905 јединица библиотечке грађе, што чини 4,4 јединицa по 

уписаном члану. Табела испод показује да је издато 54.50% више јединица од планираног, тако да 

можемо констатовати да је план  премашен. С обзиром на то да се у Библиотеци налази укупно 5.227 

јединица библиотечке грађе, остварен је обрт фонда од 2.6. Укупно је издато 6.657 јединица књижне 

и 591 јединицa некњижне грађе. 

 

 
 

Планирано Остварено 
% остварења 

плана 

Број издатих јединица библ. грађе  9.000 13.905 154.50% 

Табела 5: Број издатих јединица библиотечке грађе у 2020. год. 

5.7.1.3 Програми 

У Библиотеци је током 2020. године одржано укупно 212 културно-образовних програма, чиме је 

остварено 70,67% плана. Програме је посетило укупно 3.129 особа, од чега је 2.102 особе посетило 

програме за одрасле а 1.027 програме за децу и младе. Одржано је 153 програма за одрасле и 59 

програма за децу и младе. 

Културно-образовни програми 
Број 

програма 
Број 

посетилаца 

Програми за одрасле 153 2.102 

Програми за децу и младе 59 1.027 

Укупан број програма/посетилаца 212 3.129 

Табела 6: Број одржаних програма у 2020. год. 

Према врсти програма најбројнијe су радионице и часови у оквиру курсева енглеског језика, док су 

најпосећенији били курсеви и радионице одржане делом у Библиотеци, а великим делом виртуелно. 

Посебно бисмо истакли следеће програме, односно програмске активности: 

 American Road Show програм приказивања видео остварења и дискусије на енглеском језику; 

 Share America Conversation Hour који се кроз разговор и анализу чланака, развијање 

вокабулара и језичких вештина, бави актуелним темама у Америци; 
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 Women Lead подржава жене предузетнице и развија вештине које су потребне савременим 

пословним женама; 

 TED Talks (and so do you!) полази од чувених разговора на ТЕД конференцијама и бави се 

актуелним питањима данашњице. 

Ови програми представљају 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  

Кроз неколико сесија у периоду од јануара до марта, 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. 

Chat USA је настојао да угости сваке недеље по једног Американца из Амбасаде САД и да кроз 

презентације и разговор на различите теме демистификује улогу дипломате, као и да омогући 

публици да буде у додиру са изворним говорницима. Након избијања пандемије КОВИД-19 програм 

је привремено обустављен. 

Током 2020. 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. 

Конверзација за младе успешно се одвијала током 2020. године, прво уживо у просторијама 

Библиотеке, а затим путем онлајн платформи. Обрађене теме су биле разнолике, а модератори су 

били средњошколци из Београда и других градова Србије, чиме је Кутак добио своје прве виртуелне 

волонтере.  

Светски дан књиге обележен је виртуелним оглашавањем Александре Нинковић Ташић, 

председнице Образовно-истраживачког друштва „Михајло Пупин“, интеркултурнoм амбасадорком 

Унеско клуба Универзитета Сорбона, ауторком изложбе у Историјском музеју Србије „Пупин од 

физичке до духовне реалности“. 

Онлајн презентација ФЛЕКС програма културне размене за средњошколце се због великог 

интересовања одржала два пута током септембра. Том приликом су алумнисти поменутог програма 

представили главне идеје и циљеве програма, као и лична искуства, а затим су одговарали на питања 

публике. 

Библиотека је путем друштвених медија на дневној бази нудила приступ различитим онлајн 

садржајима светских библиотека, музеја, културних центара, али и здравствених организација и 

установа. Такође, сви заинтересовани могли су да остваре ексклузиван приступ eLibrary USA онлајн 

бази књига, научно-популарних часописа и радова. 

5.7.2 Фонд 
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Активни фонд Библиотеке садржи 5.227 јединица библиотечке грађе, док се у депозиту не налазе  

библиотечке јединице које припадају Америчком кутку. 

Фонд Библиотеке је обогаћен са 220 јединица библиотечке грађе, од чега је највише набављено 

публикација из стране књижевности за одрасле и децу, као и одређени број налова из области 

предузетништва и управљања. 

5.7.3 Сарадња 

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 18 радионица из области књиговодства, финансирања пословања, унапређења 

преговарачких способности, организационе културе, процене учинка запослених, итд.   

Недеља америчке културе и друштва обележена је 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.  

Амерички кутак је имао прилике да угости три одељења основне школе „Милена Павловић Барили“, 

када су ученици имали прилике да играју едукативне игре и квизове знања.  

У сарадњи са организацијом Ехо анимато, која се бави извођачким уметностима, Библиотека је у 

могућности да публици понуди онлајн материјал, туторијале и видеа о употреби корисних 

дигиталних алата за мултимедијално стваралаштво.  

5.7.4 Друштвена одговорност 

Стипендисти English Access Microscholarship Program – програма за бесплатно учење енглеског језика 

и америчке културе - похађали су програм и током 2020. године, прво у просторијама, а након 

избијања пандемије КОВИД-19 у онлајн окружењу. Претходна генерација је успешно привела 

програм крају, док је нова генерација отпочела са радом. 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. Како је мартовска група била прекинута избијањем 

пандемије КОВИД-19, рад је наставила у септембру у виртуелном окружењу. Почетне курсеве 

енглеског језика води Марија Голубовић, професорка енглеског језика, а пројекат се реализује под 

покровитељством Амбасаде САД. 
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6 ПРЕГЛЕД РАДА ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ БИБЛИОТЕКЕ НА  

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА  

6.1   ОДЕЉЕЊЕ БИБЛИОТЕКА „ЂОРЂЕ ЈОВАНОВИЋ“, СТАРИ ГРАД 

6.1.1 Организациона структура 

Одељењу библиотеке „Ђорђе Јовановић” припадају: 

 Централна библиотека „Ђорђе Јовановић”   

 Дечје одељење „Драган Лукић” 

 Огранак „Јован Поповић” 

6.1.2 Основни показатељи рада – чланови, коришћење услуга, програми 

6.1.2.1 Чланови  

У току 2020. године у Библиотеку је уписано укупно 5.251 чланова, што чини 81% остварења плана.  

 Планирано Остварено 
% остварења 

плана 

Број уписаних чланова 6.500 5.251 81% 

Табела 1: Број уписаних чланова у 2020. 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”, Стари град 

Остварено 

Централна библиотека „Ђорђе 
Јовановић“ 

1.109 

Дечје одељење „Драган Лукић” 2.901 

Огранак „Јован Поповић” 1.241 

Укупно 5.251 

Табела 2: Број уписаних чланова у 2020. год, по објектима 

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

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

Број уписаних 
чланова 1.224 277 182 / 33 315 312 281 823 1.017 477 310 

Табела 3: Број уписаних чланова у 2020. год, по месецима 

Посматрано према полу, у Библиотеку је уписано укупно 2.778 жена и 2.473 мушкараца, што  показује 

да је већи број чланова женског пола. 
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Посматрано према занимању/узрасту, највише је уписано деце предшколског узраста - 2.404, за 

њима следе ученици основне школе - 902. Најмање је уписаних незапослених лица - 30. 

Занимање Број чланова 

Деца предшколског узраста 2.404 

Ученици основне школе 902 

Ученици средње школе 563 

Студенти 68 

Запослени 467 

Пензионери  
Пензионери са плаћеном чланарином 29 

662 
65+   633 

Незапослени 30 

Остали 155 

Укупно 5.251 

Табела 4: Број уписаних чланова у 2020. год, према занимању/узрасту 

Од укупног броја чланова, њих 1.652 ( 31.46 %)  у Библиотеку су се уписали први пут у 2020. години, 

док је 3.599 ( 68.54%) чланова обновило чланство. 

Библиотека је реализовала колективне уписе чланова са Математичком гимназијом, ОШ „Краљ 

Петар Први“ и са Народним позориштем. 

6.1.2.2 Корисници и коришћење услуга 

Услуге Библиотеке у 2020. години користило је укупно 24.768 корисника, од чега фонд 15.390, 

читаоницу 2.814, а референсне услуге 6.564 корисника. Фонд су највише користили наши суграђани 

старији од 65 година, ученици основне школе и запослени, читаоницу  млади укључујући највише 

студенте као и деца предшколског узраста и ученици основне школе а референсне услуге одрасли 

као и млади ученици и студенти до 29 година. 

На коришћење је издато укупно 54.068 јединица библиотечке грађе, што чини 10 јединица по 

уписаном члану. Табела испод показује да је издато мање јединица од планираног ( ипак треба 

имати у виду ситуацију која нас је задесила са КОВИД-19 ситуацијом где нисмо радили месец и по 

дана ), тако да можемо констатовати да је план није премашен. С обзиром да се у Библиотеци налази 

укупно 68.646 јединица библиотечке грађе, остварен је обрт фонда од 0,8. Укупно је издато 53.852 

књижне и 216 јединица некњижне грађе. 

 Планирано Остварено 
% остварења 

плана 

Број издатих јединица библ. грађе 60.000 54.068 90.11% 

Табела 5: Број издатих јединица библиотечке грађе у 2020. год. 

6.1.2.3 Програми 

 У Библиотеци је током 2020. године одржано укупно  156  културно-образовних програма ( од којих 

су 47 програма били онлине које смо објављивали путем друштвених мрежа у време карантина ) , 

чиме је план премашен. Програме је посетило укупно 7.574 особа, од чега је 2.044 особа посетило 
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програме за одрасле а 5.530 програме за децу и младе. Одржано је 96 програма за одрасле и 60 

програма за децу и младе. 

Културно-образовни програми 
Број 

програма 
Број 

посетилаца 

Програми за одрасле 96 2.044 

Програми за децу и младе 60 5.530 

Укупан број програма/посетилаца 156 7.574 

Табела 6: Број одржаних програма у 2020. год. 

Од програма за одрасле, највише су биле 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.  

 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. 

Програми за одрасле 

 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“ (октобар  2020.), овогодишњи добитник је Љиљана 

Пешикан Љуштановић.  

6.1.3 Фонд 

Активни фонд Библиотеке садржи 68.646 јединица библиотечке грађе.  

Баркодирали смо цео фонд Библиотеке „Ђорђе Јовановић” (око 30.000 библиотечких јединица).  

Фонд Библиотеке је обогаћен са 3.189 јединице библиотечке грађе, од чега је највише набављено 

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

6.1.4 Простор и опрема 

Набављени су штампачи за матичну библиотеку „Ђорђе Јовановић”и за Дечје одељење  „Драган 

Лукић“. 

6.1.5 Сарадња 

http://www.bgb.rs/index.php/2-uncategorised/1178-2017-11-01-10-23-32
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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”. 

6.1.6 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).  

6.2 ОДЕЉЕЊЕ БИБЛИОТЕКА „ПЕТАР КОЧИЋ“, ВРАЧАР 

6.2.1   Организациона структура 

Одељењу библиотеке „Петар Кочић” припадају: 

 Централна библиотека „Петар Кочић”   

 Огранак „Борислав Пекић” 

 Огранак „Лаза Лазаревић” 

 Огранак „Слободан Марковић“ 

 Дечје одељење „Растко“ 

6.2.2 Основни показатељи рада – чланови, коришћење услуга, програми 

6.2.2.1 Чланови  

У току 2020. године, у Библиотеку је уписано укупно 6.544 чланова, што чини 73% остварења плана.  

 Планирано Остварено 
% остварења 

плана 

Број уписаних чланова 9.000 6.544 73% 

Табела 1: Број уписаних чланова у 2020. год. 

Као што се из доње табеле може видети, највише чланова уписано је у Библиотеци „Петар Кочић“, а 

потом у Огранку  „Растко“.    
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Одељење библиотека „Петар Кочић”, 
Врачар 

Остварено 

Централна библиотека „Петар Кочић“ 2.415 

Огранак „Борислав Пекић” 1.396 

Огранак „Слободан Марковић” 749 

Огранак „Лаза Лазаревић“ 351 

Дечје одељење „Растко“ 1.633 

Укупно 6.544 

Табела 2: Број уписаних чланова у 2020 год, по објектима 

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

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

Број уписаних 
чланова 587 380 186 0 123 342 473 314 1.174 1.678 378 909 

Табела 3: Број уписаних чланова у 2020 год, по месецима 

Посматрано према полу, у Библиотеку је уписано укупно 3.400 жена и 3.144 мушкараца, што  показује 

да је већи број чланова женског пола. 

Посматрано према занимању/узрасту, највише је уписано деце предшколског узраста - 1.479, за 

њима следе основци - 1.311. Најмање је уписаних незапослених лица - 161.  

Занимање Број чланова 

Деца предшколског узраста 1.479 

Ученици основне школе 1.311 

Ученици средње школе 167 

Студенти 331 

Запослени 1.024 

Пензионери  
Пензионери са плаћеном чланарином 54 

772 
65+   718 

Незапослени 161 

Остали 1.299 

Укупно 6.544 

Табела 4: Број уписаних чланова у 2020 год, порема занимању/узрасту 

Од укупног броја чланова, њих 1.963 (30%) у Библиотеку су се уписали први пут у 2020. години, док је 

4.581 (70%) чланова обновило чланство. 

Библиотека је реализовала колективне уписе чланова са Градском општином Врачар и МШ 

„Мокрањац“. 

6.2.2.2 Корисници и коришћење услуга 

Услуге Библиотеке у 2020. години користило је укупно 40.391 корисника, од чега фонд 30.481, 

интернет читаоницу 917, читаоницу 3.288, а референсне услуге 5.705 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 и ученици 
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основних школа, а референсне услуге одрасли и ученици средње школе, студенти и други млађи од 

29 година.  

На коришћење је издато укупно 82.419 јединица библиотечке грађе, што чини 13 јединица по 

уписаном члану. С обзиром да се у Библиотеци налази укупно 71.010 јединица библиотечке грађе, 

остварен је обрт фонда од 1.7. Укупно је издато 81.718 јединица књижне и 701 јединица некњижне 

грађе. 

 Планирано Остварено 
% остварења 

плана 

Број издатих јединица библ. грађе 90.000 82.419 91% 

Табела 5: Број издатих јединица библиотечке грађе у 2020 год. 

6.2.2.3 Програми 

У Библиотеци је током 2020. године одржано укупно 47 културно-образовних програма програма ( од 

којих су 33 програма били онлајн на друштвеним мрежама). Програме је посетило укупно 3.708 

особа, од чега је 1.530 особа посетило програме за одрасле, а 2.178 програме за децу и младе. 

Одржан је 21 програм за одрасле и  26 програма за децу и младе. 

Културно-образовни програми 
Број 

програма 
Број 

посетилаца 

Програми за одрасле 21 1.530 

Програми за децу и младе 26 2.178 

Укупан број програма/посетилаца 47 3.708 

Табела 6: Број одржаних програма у 2020. 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: 

 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). 

6.2.3 Фонд 

Активни фонд Библиотеке је 71.010 јединице библиотечке грађе.  

Фонд  Библиотеке је обогаћен са  3.913 јединица библиотечке грађе, од чега је највише набављено 

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

6.2.4 Сарадња 
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Сарадња са предшколским установама и основним школама на општини Врачар: за децу се 

осмишљавају и организују посебни програми прилагођени узрасту и интересовању појединих група;  

сарадња и са ученицима и професорима МШ „Јосип Славенски“ и МШ „Стеван Мокрањац“: ученици 

ових школа приређују веома успешне музичке програме у Библиотеци „Петар Кочић“. 

Дугогодишња успешна сарадња са градском општином Врачар са којом Библиотека реализује 

успешне пројекте.  

6.2.5 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 популације.  

6.3 ОДЕЉЕЊЕ БИБЛИОТЕКА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“, ВОЖДОВАЦ 

6.3.1 Организациона структура 

Одељењу библиотеке „Доситеј Обрадовић” припадају: 

 Централна библиотека „Доситеј Обрадовић” 

 Огранак „Карађорђе” 

 Огранак  „Филип Вишњић” 

 Огранак  „Милутин Ускоковић” 

 Огранак  „Милорад Панић Суреп” 

6.3.2 Основни показатељи рада – чланови, коришћење услуга, програми 

6.3.2.1 Чланови 

У току 2020. године, у Библиотеку је уписано укупно 5.015  чланова, што чини 84% од планираног.  

 Планирано Остварено 
% остварења 

плана 

Број уписаних чланова 6.000 5.015 84 % 

Табела 1: Број уписаних чланова у 2020. год. 
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Као што се из доње табеле може видети, највише чланова уписано је у Огранку „Филип Вишњић“, а 

потом у Огранку „Милорад Панић Суреп”. Централна библиотека „Доситеј Обрадовић” не ради од 

28.8.2019. године због реновирања. 

Одељење библиотека „Доситеј 
Обрадовић”, Вождовац 

Остварено 

Централна библиотека „Доситеј 
Обрадовић“ 

0 

Огранак „Филип Вишњић” 1.962 

Огранак „Карађорђе” 946 

Огранак  „Милутин Ускоковић“ 1.092 

Огранак  „Милорад Панић Суреп“ 1.015 

Укупно 5.015 

Табела 2: Број уписаних чланова у 2020. год., по објектима 

Највише чланова у Библиотеку је уписано у септембру, а најмање у априлу и мају. 

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

Број уписаних 
чланова 359 225 183 0 39 303 280 306 1.320 853 910 237 

Табела 3: Број уписаних чланова у 2020. год., по месецима 

Посматрано према полу, у Библиотеку је уписано укупно 2.802 жене и 2.213 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 Број чланова 

Деца предшколског узраста 1.458 

Ученици основне школе 2.054 

Ученици средње школе 240 

Студенти 112 

Запослени 592 

Незапослени (према евиденцији НСЗ) 93 

Пензионери  
Пензионери са плаћеном чланарином 66 

394 
65+  328 

Остали 72 

Укупно 5.015 

Табела 4: Број уписаних чланова у 2020. год., према занимању/узрасту 

Од укупног броја чланова, њих 2.505 (50%)  у Библиотеку су се уписали први пут, док је 2.510 (50%) 

чланова обновило чланство. 

Библиотека је реализовала колективне уписе чланова са  Предшколском  установом „Чика Јова Змај“ 

и „1001 радост“ са Вождовца. 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. 

6.3.2.2 Корисници и коришћење услуга 
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Услуге Библиотеке у 2020. години користило је укупно 24.766 корисника, од чега фонд 15.536, 

читаоницу 1.044, интернет читаоницу 119 а референсне услуге 8.067 корисника. Фонд су највише 

користили запослени и пензионери, читаоницу одрасли 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 45.702 јединице библиотечке грађе, што чини 9 јединица по 

уписаном члану. Табела испод показује да је издато 46% од планираног, тако да можемо 

констатовати да план није остварен. С обзиром да се у Библиотеци налази укупно 87.770  јединица 

библиотечке грађе, остварен је обрт фонда од 0,52. Укупно је издато 45.702 јединица књижне грађе. 

 Планирано Остварено 
% остварења 

плана 

Број издатих јединица библ. грађе 100.000 45.702 46% 

Табела 5: Број издатих јединица библиотечке грађе у 2020. год. 

6.3.2.3 Програми 

У Библиотеци је током 2020. године одржано укупно 54 културно-образовних програма, што  је за 

46% мање од планираног. Програме је посетило укупно 5.864 особе, од чега је 2.990 особа посетило 

програме за одрасле, а 2.874 програме за децу и младе. Одржано је 25 програма за одрасле и 29 

програма за децу и младе. 

Културно-образовни програми 
Број 

програма 
Број 

посетилаца 

Програми за одрасле 25 2.990 

Програми за децу и младе 29 2.874 

Укупан број програма/посетилаца 54 5.864 

Табела 6: Број одржаних програма у 2020. год. 

Посебно бисмо истакли следеће програме, односно програмске активности: 

 Библиотекар Гала Одановић је посетила основну школу за децу са вишеструким сметњама у 

развоју „Миодраг Матић“ где је одржала програм, Том приликом, са наставницима и 

руководиоцима установе договорен је наставак сарадње. 

 Акција „Књига солидарности“ у сарадњи са Трећим програмом Радио Београда, која је 

резултирала прикупљањем и дистрибуцијом књига библиотекама на територији Србије. 

 Изложбе књига за одрасле и децу, као  и изложбе  дечијих радова. 

Активности преко друштвених мрежа  

Када су због неповољне епидемиолошке ситуације Библиотеке потпуно обуставиле рад, а сви 

запослени наставили рад од куће, активирана  је  Фејсбук странице  Библиотеке  „Филип Вишњић“, а 

за администратора је одређена Гала  Одановић, која је пригодним и занимљивим препорукама 

књига за децу и одрасле, у условима када читаоци не могу да дођу у библиотеке, у мери у којој  је то 

могуће, подстицала  посетиоце странице да, макар из својих кућних библиотека „извуку“ књиге на 

које су  их асоцирале  наше препоруке.  Пригодним и  креативним  препорукама  и обавештењима 

намењеним корисницима, допуњеним занимљивим цртежима, рукотворинама и поставкама, у 
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зависности од теме или датума који се обележава, постигнуто је да Фејсбук страница Библиотеке 

буде  веома посећена. Страница је имала 43 објаве, 574 интеракције,  а посета је било  4.012. 

6.3.3 Фонд 

Активни фонд Библиотеке садржи 87.770 јединица библиотечке грађе. 

Фонд Библиотеке је обогаћен са 4.001  јединицом библиотечке грађе, од чега је највише набављено 

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

6.3.4 Простор и опрема  

Библотека „Доситеј Обрадовић“ је због реновирања затворена за рад са читаоцима од 28.08.2019. 

године. У Бибилотеци  је завршено реновирање позајмног дела Библиотеке и канцеларије намењене 

начелнику.  

Градска општина Вождовац  је уложила средства у замену подних облога, кречење и адаптацију 

Огранка „Карађорђе“. За исти огранак  је набављен нови пулт, покретна касета, и кућиште за рачунар. 

Огранак „Филип Вишњић“ је у оквиру набавке за Библиотеку „Доситеј Обрадовић“, добио две мање 

покретне полице, четири табуреа, и витрину.  

Радне столице су добили сви огранци осим Огранка „Филип Вишњић“.  

6.3.5 Сарадња 

Сарадња Одељења библиотеке „Доситеј Обрадовић” започета је договором о посетама 

библиотекара Гале Одановић основним школама у местима Јајинци, Белом поток, Зуце и Пиносава 

(„Камишибаи“ техника причања прича). Због пандемије, посете нису реализоване, биће када се 

стекну услови. Остварена је сарадња са сновним школама „Јанко Веселиновић”, „Ђура Даничић”,  

„Данило Киш”,  „Јован Јовановић Змај”,  „Филип Филиповић”, као и са Основном  школом за децу са 

вишеструким сметњама у развоју „Миодраг Матић“ (бесплатне чланске карте ученицима првих 

разреда). Настављена је сарадња са Предшколском установом „Јован Јовановић Змај“ као и са 

акцијом „Књига солидарности“. 

Потписан је споразум о учешћу  Библиотеке као партнера у пројекту Градске општине Вождовац  под  

радним  назива „Моја Вождовачка картица“. 

6.4 ОДЕЉЕЊЕ БИБЛИОТЕКА „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ“, САВСКИ ВЕНАЦ  

6.4.1 Организациона структура 

Одељењу библиотеке „Исидора Секулић” припадају: 

 Централна библиотека „Бора Станковић”  

 Огранак „Веселин Маслеша” 

 Огранак „Јован Јовановић Змај” 
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 Огранак „Вељко Петровић“ 

 Огранак „Исидора Секулић” 

6.4.2 Основни показатељи рада – чланови, коришћење услуга, програми 

6.4.2.1 Чланови  

У току 2020. године, у Библиотеку је уписано укупно 3.248  чланова, што чини 72% остварења плана.  

 Планирано Остварено 
% остварења 

плана 

Број уписаних чланова 4.500 3.248 72% 

Табела 1: Број уписаних чланова у 2020. 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“ 

587 

Огранак „Веселин Маслеша” 1.093 

Огранак „Исидора Секулић” 636 

Огранак „Јован Јовановић Змај" 479 

Огранак „Вељко Петровић“ 453 

Укупно 3.248 

Табела 2: Број уписаних чланова у 2020. год., по објектима 

Највише чланова у Библиотеку је уписано у септембру и октобру, а најмање у априлу и мају. 

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

Број уписаних 
чланова 349 291 124 0 32 223 157 157 749 538 493 149 

Табела 3: Број уписаних чланова у 2020. год., по месецима 

Посматрано према полу, у Библиотеку је уписано укупно 1.812 жена и 1.436 мушкараца, што показује 

да је већи број чланова женског пола. 

Посматрано према занимању/узрасту, највише је уписано деце предшколског узраста - 1.582, за 

њима следе ученици основне школе - 543. Најмање је уписаних у категорји незапослени - 28.  

Занимање/узраст Број чланова 

Деца предшколског узраста 1.582 

Ученици основне школе 543 

Ученици средње школе 295 

Студенти 39 

Запослени 454 

Незапослени (према евиденцији НСЗ) 28 

Пензионери  Пензионери са плаћеном чланарином 17 268 
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65+  251 

Остали 39 

Укупно 3.248 

Табела 4: Број уписаних чланова у 2020. год., према занимању/узрасту 

Од укупног броја чланова, њих 1.792 (55%) у Библиотеку су се уписали први пут, док је 1.456 (45%) 

чланова обновило чланство.  

Библиотека је реализовала колективне уписе са Републичким геодетским заводом,  Предшколском 

установом „Савски венац“, Монтесори школом,  Гимназијом „Свети Сава“, Основним школама 

„Радојка Лакић“,  „Исидора Секулић“, „Војвода Мишић“, „Петар Петровић Његош“, као и са 

Филолошком гимназијом. Управо реализована колективна чланарина ученика Филолошке гимназије  

допринела да се број уписаних ученика средње школе  повећао 40%  у односу на 2019. годину.  

6.4.2.2 Корисници и коришћење услуга 

Услуге Библиотеке у 2020. години користило је укупно 10.033 корисника, од чега фонд 6.829, 

читаоницу 87, а референсне услуге 3.117 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 17.167 јединица библиотечке грађе, што чини 5 јединица по 

уписаном члану. Табела испод показује да је издато 66% мање од планираног, тако да можемо 

констатовати да план није остварен. С обзиром да се у Библиотеци налази укупно 58.955  јединица 

библиотечке грађе, остварен је обрт фонда од 0,3. Укупно је издато 17.167 јединица књижне грађе. 

 Планирано Остварено 
% остварења 

плана 

Број издатих јединица библ. грађе 50.000 17.167 34% 

Табела 5: Број издатих јединица библиотечке грађе у 2020. год. 

6.4.2.3 Програми 

У Библиотеци је током 2020. године одржано укупно 50 културно-образовних програма, што је 37% 

мање од планираног. Програме је посетило укупно 3.809 особа, од чега је 3.082 особе посетило 

програме за одрасле, а 727 програме за децу и младе. Одржано је 36 програма за одрасле и 14 

програма за децу и младе. 

Културно-образовни програми 
Број 

програма 
Број 

посетилаца 

Програми за одрасле 36 3.082 

Програми за децу и младе 14 727 

Укупан број програма/посетилаца 50 3.809 

Табела 6: Број одржаних програма у 2020. год. 

Посебно бисмо истакли следеће програме, односно програмске активности: 

 „Читалачки воз“, акција пуњења вагона прочитаним књигама у сарадњи са Монтесори 

школом; 
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 Промоција књиге  „Неке друге књиге“ Теодора Лоренчича; 

 Редовни програми који су били организовани у свим библиотекама, а који су с обзиром 

на ванредне мере били најбезбеднији, и уклапали се у прописане мере заштите од 

корона инфекције, били су тематске изложбе књига, углавном намењене одраслим 

читаоцима, али и дечијој публици. Сврха изложби, била је да се избором одабране 

литературе обележи значајна годишњица, која се везује за одређеног писца, али и да се 

обележе значајне и престижне награде (Нинова, Нобелова, Невен), те да се читаоцима 

скрене пажња на могућност увођења новог штива, старих, добрих класика. 

Активности преко друштвених мрежа: 

У периоду потпуне обуставе рада библиотека и рада од куће за све запослене, активирана је Фејсбук 

страница Библиотеке „Бора Станковић“, а за администратора је одређен Марко Васиљевић. 

Страница је отворена са циљем да се у новим околностима, корисници информишу прво о 

постепеном  почетку рада појединих објеката, о начину на који могу да користе библиотеку и на 

крају, шта им библиотекари препоручују за читање. Од почетка рада, Фејсбук страница Библиотеке 

„Бора Станковић“ је имала 41 објаву, од тога 27 са креираним садржајем, углавном везаним за 

препоручене наслове, а 14 споредних, које су се  односиле на радно време Библиотеке, мере опреза 

и сл. Објаве (или постови) са садржајем, у просеку су  имали  досег до 100 особа на дан, уз 10-20 

реакција. Укупно је било  620 интеракција, које су стигле  до 3.980 људи. 

6.4.3 Фонд 

Активни фонд Библиотеке садржи 58.955  јединица библиотечке грађе, док се у депозиту (неактивни 

фонд) налази  38.568  јединица и то: 

 Библиотека  „Исидора Секулић“ - 22.531 књига. 

 Библиотека  „Војислав Илић“ - 9.696 књига. 

 Огранак  „Веселин Маслеша“ - 6.341 књига. 

Фонд Библиотеке је обогаћен са 2.378  јединица библиотечке грађе, од чега је највише набављено 

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

6.4.4 Простор и опрема 

У складу са мерама, а на основу Одлуке о увођењу ванредног стања, од 16. марта су престали са 

радом сви огранци, а у централној  Библиотеци  „Бора Станковић“ организована су дежурства  

радним данима од 8.00 до 16.00 часова, која су почела 16.марта и трајала до 23. марта 2020. године, 

када је због неповољне епидемиолошке ситуације и централна  Библиотека потпуно обуставила рад. 

Отварање Библиотека је кренуло сукцесивно од 11. маја 2020: 

 Библиотека „Бора Станковић" је почела са радом 11. маја 2020. године; 

 Огранак „Веселин Маслеша”, 18. маја 2020. године; 

 Огранак „Јован Јовановић Змај", 18. маја 2020. године; 

 Огранак „Вељко Петровић, 25. маја 2020. године; 
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 Огранак „Исидора Секулић”, 1. јуна 2020. године. 

6.4.5 Сарадња 

Библиотека је по први пут потписaлa Споразум o сарадњи, који је и реализовала колективним уписом 

78 ученика Филолошке гимназије. Договорена је сарадња и са Гимназијом „Стефан Немања”, 

Средњом струковном школом „Захарије Стефановић Орфелин”, Академијом уметности и Школом за 

дизајн. Настављена је сарадња са Основним школома „Исидора Секулић”, „Његош“, „Војвода 

Радомир Путник“ и „Живојин Мишић“ као и са  „Предшколском установом Савски венац“, доделом 

бесплатних чланских карата ученицима првих разреда  и појединачним посетама деце, уз поштовање 

свих препоручених мера заштите. 

6.5 ОДЕЉЕЊЕ БИБЛИОТЕКА „ВУК КАРАЏИЋ“, ЗВЕЗДАРА 

6.5.1 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“ 

6.5.2 Основни показатељи рада – чланови, коришћење услуга, програми 

6.5.2.1 Чланови  

У току 2020. године, у Библиотеку је уписано укупно 12.467 чланова, што чини 99,73% остварења 

плана.  

 Планирано Остварено 
% остварења 

плана 

Број уписаних чланова 12.500 12.467 99,73% 

Табела 1: Број уписаних чланова у 2020. 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 

Остварено 

Централна библиотека 2.044 

Огранак „Бранко Миљковић” 2.530 
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Огранак „Јефимија” 1.689 

Огранак „Блажо Шћепановић” 1.305 

Огранак „Мома Димић” 1.893 

Огранак „Драгиша Витошевић” 1.769 

Огранак „Станислав Винавер” 1.237 

Укупно 12.467 

Табела 2: Број уписаних чланова у 2020. год., по објектима 

Највише чланова у Библиотеку је уписано у октобру и у септембру, а најмање у априлу и мају месецу. 

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

Број уписаних 
чланова 996 588 294 0 18 1.002 1.286 796 2.337 3.213 1.048 889 

Табела 3: Број уписаних чланова у 2020. год., по месецима 

Посматрано према полу, у Библиотеку је уписано укупно 6.556 жена и 5.911 мушкараца, што показује 

да је већи број чланова женског пола. 

Посматрано према занимању/узрасту, највише је уписано предшколаца - 6.093, за њима следе 

ученици основних школа - 2.385. Најмање уписаних је међу пензионерима - 92.  

Занимање/узраст Број чланова 

Деца предшколског узраста 6.093 

Ученици основне школе 2.385 

Ученици средње школе 471 

Студенти 286 

Запослени 1.381 

Незапослени (према евиденцији НСЗ) 128 

Пензионери  
Пензионери са плаћеном чланарином 92 

932 
65+  840 

Остали 791 

Укупно 12.467 

Табела 4: Број уписаних чланова у 2020. год., према занимању/узрасту 

Од укупног броја чланова, њих 6.885 (55,22%) у Библиотеку су се уписали први пут, док је 5.582 

(44,78%) чланова обновило чланство. 

Библиотека је реализовала колективне уписе чланова са више установа: Шеста београдска гимназија, 

Зуботехничка школа Звездара, Основна школа „Драгојло Дудић“, Телеком; Библиотека остварује и 

колективно, бесплатно, чланство са Удружењем инвалида Београда, Удружењем студената са 

хендикепом, са Основном школом „Бошко Буха“, Савезом удружења за помоћ ментално недовољно 

развијеним особама Србије и Волонтерским сервисом Звездаре. 

6.5.2.2 Корисници и коришћење услуга 

Услуге Библиотеке у 2020. години користило је укупно 33.884 корисника, од чега фонд 22.711, 

читаоницу 3.342, интернет читаоницу 0, комерцијалне услуге 0, а референсне услуге 7.831 корисника. 

Фонд су највише користили 65+ и ученици основних школа, читаоницу млади и одрасли, а 

референсне услуге одрасли. 
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На коришћење је издато укупно 57.975 јединица библиотечке грађе, што чини 4,65 јединица по 

уписаном члану. Табела испод показује да је издато 47,3 % мање јединица од планираног, тако да 

можемо констатовати да план није премашен. С обзиром да се у Библиотеци налази укупно 107.958 

јединица библиотечке грађе, остварен је обрт фонда од 0,53. Укупно је издато 57.936 јединица 

књижне и 39 јединица некњижне грађе. 

 Планирано Остварено 
% остварења 

плана 

Број издатих јединица библ. грађе 110.000 57.975 52,70% 

Табела 5: Број издатих јединица библиотечке грађе у 2020. год. 

6.5.2.3 Програми 

У Библиотеци је током 2020. године одржано укупно 223 културно-образовних програма, чиме је 

план остварен са 74,33%. Програме је посетило укупно 10.206 особа, од чега је 6.552 особа посетило 

програме за одрасле, а 3.654 програме за децу и младе. Одржано је 152 програма за одрасле и 71 

програма за децу и младе. 

Културно-образовни програми 
Број 

програма 
Број 

посетилаца 

Програми за одрасле 152 6.552 

Програми за децу и младе 71 3.654 

Укупан број програма/посетилаца 223 10.206 

Табела 6: Број одржаних програма у 2020. год. 

Највише је постављено изложби књига, а потом ликовних изложби и интернет обука у Библиотеци.  

Посебно бисмо истакли следеће програме, односно програмске активности: 

 У организацији руске школе при Амбасади Русије у Београду, одржана је изложба дечјих 

радова, ученика школе, под називом „Друже се деца на шареној планети“. Изложба је 

посвећена Дану дипломата (10.2.), а отворио ју је најстарији саветник у Амбасади Русије. 

 „Модна илустрација и модни часописи у Србији у првој половини 20.века“ је назив изложбе 

Јелене Здравковић редовног члана УЛУПУДС-а и магистра Одсека за костим. 

 Изложба Надежде Петрановић, редовног професора у пензији Факултета за физичку хемију. 

Изложбу је отворио Мр Миодраг Елезовић академски сликар. 

 Изложба Креатополис студија Јане Растегорац Вукомановић, ликовног педагога. 

У току 2020. године колектив звездарских библиотека је активно учествовао на објављивању прилога 

на Фејсбук стрни и Инстаграм профилу. Око 170 објава је постављено са тежњом да се промовишу 

нови наслови домаће и стране књижевности, да  се обележе значајни датуми наше и светске 

културне баштине и историје. 

6.5.3 Фонд 

Активни фонд Библиотеке садржи 107.958 јединица библиотечке грађе, док се у депозиту (неактивни 

фонд) налази 326 јединица. 
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Фонд Библиотеке је обогаћен са 5.673 јединица библиотечке грађе, од чега је највише набављено 

публикација из стране и дечје књижевности, а затим из домаће књижевности.  

6.5.4 Простор и опрема 

Шест звездарских огранака је у 2020. опремљено новим радним столицама за библиотекаре. 

6.5.5 Сарадња 

Сарадња са Општином Звездара, Волонтерским центром Звездара, Пријатељима деце Звездара, 

Удружењем студената са хендикепом, 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, Зуботехничком школом на Звездари, Основном школом „Драгојло Дудић“. 

6.5.6 Друштвена одговорност 

Заједничке активности са Волонтерским центром Звездара, са Канцеларијом за особе са 

инвалидитетом, са Комисијом за родну равноправност,  Удружењем инвалида Београда, Удружењем 

студената са хендикепом као и са хуманитарном акцијом РТС-а „Књига солидарности”. 

Огранак „Блажо Шћепановић“ је уступио 10 кутија књига (поклони читалаца), првој отвореној 

школској библиотеци у Лештанима. 

6.6 ОДЕЉЕЊЕ БИБЛИОТЕКА „ИЛИЈА ГАРАШАНИН“, ГРОЦКА  

6.6.1 Организациона структура 

Одељењу библиотеке „Илија Гарашанин” припадају: 

 Централна библиотека „Илија Гарашанин”   

 Огранак „Калуђерица” 

 Огранак „Врчин” 

  Дечје одељење 

6.6.2 Основни показатељи рада – чланови, коришћење услуга, програми 

6.6.2.1 Чланови  

У току 2020. године, у Библиотеку је уписано укупно 6.077 чланова, што чини 86,81% остварења 

плана.  
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 Планирано Остварено 
% остварења 

плана 

Број уписаних чланова 7.000 6.077 86,81% 

Табела 1: Број уписаних чланова у 2020. год. 

Као што се из доње табеле може видети, највише чланова уписано је у Огранку у Калуђерици, а 

потом у Централном одељењу.    

Одељење библиотека „Илија 
Гарашанин“, Гроцка 

Остварено 

Централна библиотека 1.622 

Огранак „Калуђерица” 2.531 

Огранак „Врчин” 381 

Дечје одељење 1.543 

Укупно 6.077 

Табела 2: Број уписаних чланова у 2020. год., по објектима 

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

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

Број уписаних 
чланова 344 330 173 0 288 500 378 280 967 1.206 811 800 

Табела 3: Број уписаних чланова у 2020. год., по месецима 

Посматрано према полу, у Библиотеку је уписано укупно 3.367 жена и  2.710 мушкараца, што показује 

да је већи број чланова женског пола. 

Посматрано према занимању/узрасту, највише је уписано ученика основне школе - 1.930, за њима 

следе предшколци - 1.743. Најмање је уписано из категорије Остали - 10 .  

Занимање/узраст Број чланова 

Деца предшколског узраста 1.743 

Ученици основне школе 1.930 

Ученици средње школе 583 

Студенти 389 

Запослени 813 

Незапослени (према евиденцији НСЗ) 154 

Пензионери  
Пензионери са плаћеном чланарином 384 

455 
65+  71 

Остали 10 

Укупно 6.077 

Табела 4: Број уписаних чланова у 2020. год., према занимању/узрасту 

Од укупног броја чланова, њих 2.113 (34,78%) у Библиотеку су се уписали први пут, док је 3.964 

(65,22%) чланова обновило чланство. 

Библиотека је реализовала колективне уписе чланова са ОШ „Никола Тесла” и са ОШ „Милоје Васић”. 

6.6.2.2 Корисници и коришћење услуга 
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Услуге Библиотеке у 2020. години користило је укупно 19.053 корисника, од чега фонд 16.633, 

читаоницу 528, интернет читаоницу 0, комерцијалне услуге 0, а референсне услуге 1.892 корисника. 

Фонд су највише користили запослени и ученици основних школа, читаоницу млади и одрасли, а 

референсне услуге исто млади и одрасли. 

На коришћење је издато укупно 38.576 јединица библиотечке грађе, што чини 6,34 јединица по 

уписаном члану. Табела испод показује да је издато 43,28% мање јединица од планираног, тако да 

можемо констатовати да план није премашен. С обзиром да се у Библиотеци налази укупно 75.905 

јединица библиотечке грађе, остварен је обрт фонда од 0,50.  

 Планирано Остварено 
% остварења 

плана 

Број издатих јединица библ. грађе 68.000 38.576 56,72% 

Табела 5: Број издатих јединица библиотечке грађе у 2020. год. 

6.6.2.3 Програми 

У Библиотеци је током 2020. године одржано укупно 57 културно-образовних програма, чиме је 

остварен план 30,15%. Програме је посетило укупно 2.053 особа, од чега је 1.390 особа посетило 

програме за одрасле, а 663 програме за децу и младе. Одржано је 25 програма за одрасле и 32 

програма за децу и младе. 

Културно-образовни програми 
Број 

програма 
Број 

посетилаца 

Програми за одрасле 25 1.390 

Програми за децу и младе 32 663 

Укупан број програма/посетилаца 57 2.053 

Табела 6: Број одржаних програма у 2020. год. 

Ове године су у највећем броју посећене изложбе књига којима се посетиоцима библиотеке 

представљао фонд, али и актуелни наслови домаће и стране књижевности и популарне науке. 

Посебно бисмо истакли следеће програме, односно програмске активности: 

 Организоване посете предшколских установа; 

 У оквиру манифестације Дани европске баштине, стручна вођења су подразумевала и посету 

Библиотеци и Легату др Александра Костића који се налази у Библиотеци; 

 Сарадња са књижевним клубом „Обзорја“ из Гроцке; 

 Сарадња са ауторима из Гроцке.  

6.6.3 Фонд 

Активни фонд Библиотеке садржи 75.905 јединица библиотечке грађе, док у депозиту (неактивни 

фонд) нема грађе. 

Фонд Библиотеке је обогаћен са 2.839 јединица библиотечке грађе, од чега је највише набављено 

публикација из стране и дечје књижевности, а затим из домаће књижевности.  
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6.6.4 Сарадња 

Сарадња  са предшколским установама, основним и средњим школама на подручју Општине Гроцка, 

са Центром за културу Гроцка, Инфо центром Општине Гроцка, Активом школских библиотекара 

Гроцке, Добровољним даваоцима крви. 

6.6.5 Друштвена одговорност 

Сарадња са хуманитарном акцијом РТС-а „Књига солидарности“; уступање књига (поклона) новој 

подручној  Основној школи „Никола Тесла“ како би се формирала прва школска библиотека у 

Лештанима; потписан је уговор о сарадњи са Центром за културу Гроцка, како би Легат др 

Александра Костића (који је смештен у холу Библиотеке) био максимално доступан и посетиоцима 

Центра за културу. 

6.7 ОДЕЉЕЊЕ БИБЛИОТЕКА „ВУК КАРАЏИЋ“, НОВИ БЕОГРАД  

6.7.1 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”  

6.7.2 Основни показатељи рада – чланови, коришћење услуга, програми 

6.7.2.1 Чланови  

У току 2020. године, у Библиотеку је уписано укупно 15.312 чланова, што чини 99% остварења плана.  

 Планирано Остварено 
% остварења 

плана 

Број уписаних чланова 15.500 15.312 99% 

Табела 1: Број уписаних чланова у 2020. год. 

Као што се из доње табеле може видети, највише чланова уписано је у Огранку „Сава“, а потом у 

Огранку „Владан Десница“.    
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Одељење библиотека „Вук 
Караџић“, Нови Београд 

Остварено 

Централна библиотека 1.861 

Огранак  „Сава” 2.735 

Огранак „Владан Десница” 2.231 

Дечје одељење 1.544 

Огранак „Фонтана“ 1.314 

Огранак „Бежанија“ 1.534 

Огранак „М. И. Агапова“ 1.716 

Огранак „П. Слијепчевић“ 542 

Огранак „Меша Селимовић“ 1.835 

Укупно 15.312 

Табела 2: Број уписаних чланова у 2020. год., по објектима 

Највише чланова у Библиотеку је уписано у  октобру - 3.881  и новембру - 3.257, а најмање у мају - 49. 

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

Број уписаних 
чланова 1.147 1.082 466 0 49 552 417 1.080 1.629 3.881 3.257 1.752 

Табела 3: Број уписаних чланова у 2020. год., по месецима 

Посматрано према полу, у Библиотеку је уписано укупно 8.855 особа женског пола и 6.457 особа  

мушког пола, што показује да је већи број чланова женског пола. 

Посматрано према занимању/узрасту, највише је уписано деце предшколског узраста - 5.529, за 

њима следе ученици основне школе - 2.658. Најмање је уписано  незапослених - 118.  

Занимање/узраст Број чланова 

Деца предшколског узраста 5.529 

Ученици основне школе 2.658 

Ученици средње школе 343 

Студенти 148 

Запослени 2.571 

Незапослени (према евиденцији НСЗ) 118 

Пензионери  
Пензионери са плаћеном чланарином 94 

859 
65+  765 

Остали 3.086 

Укупно 15.312 

Табела 4: Број уписаних чланова у 2020. год., према занимању/узрасту 

Од укупног броја чланова, њих 7.827 (51%)  у Библиотеку су се уписали први пут, док је 7.485 (49%) 

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 
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ослободилачких ратова 1941-1990. године,  запосленима Високе туристичке школе, Високе техничке 

школе, Студентског културног центра, Музичке школе „Станислав Бинички“  и др. 

6.7.2.2 Корисници и коришћење услуга 

Услуге Библиотеке у 2020. години користило је укупно 42.201 корисник, од чега фонд 34.259, 

читаоницу 529, интернет читаоницу 6, а референсне услуге 7.407 корисника. Фонд су највише 

користили пензионери (65+), читаоницу ученици СШ и студенти, интернет услуге студенти, а 

референсне услуге старији читаоци. 

На коришћење је издато укупно 92.255 јединица библиотечке грађе, што чини 6 јединица по 

уписаном члану. Табела испод показује да је издато 58%  мање јединица од планираног, тако да 

можемо констатовати да  план није достигнут. С обзиром да се у Библиотеци налази укупно 118.349 

јединица библиотечке грађе, остварен је обрт фонда од  0,78. Укупно је издато 92.248  јединица 

књижне и 7 јединица некњижне грађе. 

 Планирано Остварено 
% остварења 

плана 

Број издатих јединица библ. грађе 220.000 92.255 42 % 

Табела 5: Број издатих јединица библиотечке грађе у 2020. год. 

6.7.2.3 Програми 

У Библиотеци је током 2020. године одржано укупно 218 културно-образовних програма, чиме је 

план премашен за 2%.  Програме је посетило укупно 13.357 особа, од чега је 10.715 особа посетило 

програме за одрасле, а 3.042 програме за децу и младе. Одржано је 158 програма за одрасле и 60 

програма за децу и младе. 

Културно-образовни програми 
Број 

програма 
Број 

посетилаца 

Програми за одрасле 158 10.715 

Програми за децу и младе 60 3.042 

Укупан број програма/посетилаца 218 13.357 

Табела 6: Број одржаних програма у 2020. год. 

Посебно бисмо истакли следеће програме, односно програмске активности: 

 Библиотека је у сарадњи са Активом школских библиотекара основних школа Новог Београда, 

реализовала традиционалну књижевно-образовну радионицу Читалачка значка, на којој је 

на такмичењу за школску 2019/2020. годину учествовало свих 19 новобеоградских основних 

школа са 1.100  учесника. 

 Сарадња са Савезом књижевника у отаџбини и расејању; 

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

 Курс руског се одржава четири пута недељно. 

Након завршетка првог циклуса бесплатних часова руског језика у библиотеци „Владан Десница”, 

полазницима су додељени сертификати о успешно савладаном курсу које су поделили Михаил 

Бондар, руководилац представништва Руске хуманитарне мисије на Балкану и Надежда Кондрат, 
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професор руског језика и водитељ курса. Бесплатни часови руског језика за чланове Библиотеке 

града Београда настављају се и у наредном периоду, како за полазнике са добијеним сертификатима, 

тако и за оне који су почели у новембру 2019. године. На иницијативу полазника курса, Надежда 

Кондрат, професор руског језика и водитељ курса, организовала је за заинтересоване групе оналјн 

наставу током ванредног стања. 

6.7.3 Фонд 

Активни фонд Библиотеке садржи  118.349 јединица библиотечке грађе.  

Фонд Библиотеке је обогаћен са 4.886  јединица библиотечке грађе, од чега је највише набављено 

публикација из стране књижевности - 1.799 примерака (643 наслова), из дечје књижевности  - 1.027 

примерака (333 наслова), а затим из домаће књижевности - 817 примерака (415 наслова).  

6.7.4 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”.  Обновљена је сарадња са Центром за дневни боравак деце и омладине 

ометене у развоју „Сунце”, Високом туристичком школом, Високом техничком школом, Студентским 

културним центром, Музичком школом „Станислав Бинички“ , Удружењем ратних војних инвалида 

ослободилачких ратова 1941-1990., Савезом књижевника у отаџбини и расејању. 

6.7.5 Друштвена одговорност 

Штићеници дневног боравка „Сунце“, за особе ометене у развоју, посетили су Библиотеку 16. 

јануара. Одржана је прва овогодишња радионица.  

Све активности у мају биле су усмерене ка отварању библиотека после дуже паузе. Сви огранци су 

дезинфиковани. Први огранак који је почео са радом је Огранак „Сава“, отворен 12.05.2020. Пред 

крај месеца, извршени су сви припремни радови за почетак рада свих огранака од 1. јуна. 

6.8 ОДЕЉЕЊЕ БИБЛИОТЕКА „СВЕТИ САВА“, ЗЕМУН И СУРЧИН  

6.8.1 Организациона структура 

Одељењу библиотеке „Свети Сава” припадају: 

 Централна библиотека „Свети Сава”  

 Огранак „Карађорђев трг” 

 Огранак „Нова Галеника” 

 Огранак „Нови град“ 

 Огранак „Горњи град“ 
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 Огранак „Батајница“ 

 Огранак „Земун Поље“ 

 Огранак „Сурчин“ 

 Огранак „Добановци“ 

6.8.2 Основни показатељи рада – чланови, коришћење услуга, програми 

6.8.2.1 Чланови  

 У току 2020. године, у Библиотеку је уписано укупно 12.607  чланова, што чини 84% остварења плана.  

 Планирано Остварено 
% остварења 

плана 

Број уписаних чланова 15.000 12.607 84% 

Табела 1: Број уписаних чланова у 2020. 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 

Остварено 

Централна библиотека 2.922 

Огранак „Нови град” 1.980 

Огранак „Нова Галеника” 1.403 

Огранак „Сурчин“ 1.012 

Огранак „Земун Поље“ 1.029 

Огранак „Горњи град“ 1.115 

Огранак „Батајница“ 1.633 

Огранак „Карађорђев трг“ 1.016 

Огранак „Добановци“ 497 

Укупно 12.607 

Табела 2: Број уписаних чланова у 2020. год, по објектима 

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

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

Број уписаних 
чланова 718 590 142 0 258 439 426 447 1.823 3.990 1.956 1.818 

Табела 3: Број уписаних чланова у 2020 год., по месецима 

Посматрано према полу, у Библиотеку је уписано укупно 6.846 жена и 5.761 мушкарац, што показује 

да је већи број чланова женског пола. 

Посматрано према занимању/узрасту, највише је уписано деце предшколског узраста - 4.080, а за 

њима следе ученици основне шкколе - 3.946. Најмање је уписано пензионера - 211.  
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 Занимање Број чланова 

Деца предшколског узраста 4.080 

Ученици основне школе 3.946 

Ученици средње школе 576 

Студенти 407 

Запослени 1.508 

Незапослени (према евиденцији НСЗ) 288 

Пензионери  
Пензионери са плаћеном чланарином 211 

1.336 
65+   1.125 

Остали 466 

Укупно 12.607 

Табела 4: Број уписаних чланова у 2020. год., према занимању/узрасту 

Од укупног броја чланова, њих  6.667 (53%)  у Библиотеку су се уписали први пут, док је 5.940 (47%) 

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. 

6.8.2.2 Корисници и коришћење услуга 

Услуге Библиотеке у 2020. години користило је укупно 65.445 корисника, од чега фонд 44.574, 

читаоницу 5.921, интернет читаоницу 39, а референсне услуге 14.911 корисника. Фонд су највише 

користили корисници старији од 65 година, ученици основне школе и незапослени, читаоницу млади 

(средњошколци, студенти и млади до 29 година старости) и одрасли, интернет услуге одрасли и 

млади, а референсне услуге одрасли и млади. 

На коришћење је издато укупно 126.670 јединица библиотечке грађе, што чини 10  јединица по 

уписаном члану. Табела испод показује да је издато 30% мање јединица од планираног, тако да 

можемо констатовати да план није премашен. С обзиром да се у Библиотеци налази укупно 165.681 

јединица библиотечке грађе, остварен је обрт фонда од 0.76. Укупно је издато 126.411 јединица 

књижне и 259 јединица некњижне грађе. 

 Планирано Остварено 
% остварења 

плана 

Број издатих јединица библ. грађе 180.000 126.670 70% 

Табела 5: Број издатих јединица библиотечке грађе у 2020. год. 

6.8.2.3 Програми 

У Библиотеци је током 2020. године одржано укупно 256 културно-образовних програма, чиме је 

план готово достигнут. Програме је посетило укупно 15.206 особа, од чега је 11.290 особа посетило 

програме за одрасле, а 3.916 програме за децу и младе. Одржано је 125 програма за одрасле и 131 

програм за децу и младе. 
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Културно-образовни програми 
Број 

програма 
Број 

посетилаца 

Програми за одрасле 125 11.290 

Програми за децу и младе 131 3.916 

Укупан број програма/посетилаца 256 15.206 

Табела 6: Број одржаних програма у 2020. 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; 

 Рад Читалачког клуба Библиотеке Свети Сава „Читања и одговори“, као и рад Читалачког 

клуба „Читачи“ огранака у Новог Галеници. 

6.8.3 Фонд 

Активни фонд  Библиотеке садржи 165.681 јединицу библиотечке грађе, док се у депозиту 

(неактивни фонд) налази 18.000 јединица. 

Фонд  Библиотеке је обогаћен са 4.193 јединице библиотечке грађе, од чега је највише набављено 

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

6.8.4 Простор и опрема 

У току 2020. године за Централну библиотеку набављено је 6 стаклених ормана за смештај Завичајног 

фонда, као и 7 канцеларијских столица. 

Због адаптације зграде у којој је смештен Огранак у Добановцима, Огранак је почео да ради 3. 

фебруара 2020. , да би због увођења вандредног стања престао са радом у марту 2020. По престанку 

вандредног стања, опет се приступило преосталим радовима на објекту, па је Огранак у 

Добановцима почео да ради 17. августа 2020. године (након паузе од пет месеци). 

6.8.5 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. 
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6.9 ОДЕЉЕЊЕ БИБЛИОТЕКА „ЛАЗА КОСТИЋ“, ЧУКАРИЦА 

6.9.1 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 

6.9.2 Основни показатељи рада – чланови, коришћење услуга, програми 

6.9.2.1 Чланови  

У току 2020. године, у Библиотеку је уписано укупно 5.540 чланова, што чини 65% остварења плана. 

 
Планирано Остварено % остварења 

плана 

Број уписаних чланова 8.500 5.540 65% 

Табела 1: Број уписаних чланова у 2020. год. 

Као што се из доње табеле може видети, највише чланова уписано је у Централној библиотеци „Лаза 

Костић“.  

Одељење библиотека „Лаза Костић”, Чукарица Планирано Остварено 

Централна библиотека“Лаза Костић“, Баново брдо 5.540 3.230 

Огранак „Прометеј”, Баново брдо 560 472 

Огранак „Ђура Јакшић”, Железник 1.300 708 

Огранак „Душко Радовић“, Церак 700 720 

Огранак у селу Рушањ 400 410 

Укупно 8.500 5.540 

Табела 2: Број уписаних чланова у 2020. год., по објектима 

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

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

Број уписаних 
чланова 576 358 89 0 115 430 405 264 363 2.368 250 322 

Табела 3: Број уписаних чланова у 2020. год., по месецима 

Посматрано према полу, у Библиотеку је уписано укупно 3.160 жена и 2.380 мушкараца, што показује 

да је већи број чланова женског пола. 

Посматрано према занимању/узрасту, највише је уписано ученика основних школа - 1.254,  за њима 

следе деца предшколског узраста - 1.130. Најмање је уписано корисника из категорије „Остали“ - 152.  
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Занимање/узраст Број чланова 

Деца предшколског узраста 1.130 

Ученици основне школе 1.254 

Ученици средње школе 362 

Студенти 483 

Запослени 968 

Незапослени (према евиденцији НСЗ) 161 

Пензионери  
Пензионери са плаћеном чланарином 148 

1.030 
65+  882 

Остали 152 

Укупно 5.540 

Табела 4: Број уписаних чланова у 2020. год., према занимању/узрасту 

Од укупног броја чланова, њих 2.058 (37%) у Библиотеку су се уписали први пут, док је 3.482 (63%) 

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.  

6.9.2.2 Корисници и коришћење услуга 

Услуге Библиотеке у 2020. години користило је укупно 34.404 корисника, од чега фонд 31.175, 

читаоницу 417, интернет читаоницу 45, комерцијалних услуга није било, а референсне услуге 2.767 

корисника. Фонд су највише користили запослени и корисници из категорије „65+“, читаоницу млади 

(ОШ, средња школа и студенти), интернет услуге одрасли, а референсне услуге млади (студенти). 

На коришћење је издато укупно 73.743 јединица библиотечке грађе, што чини 14 јединица по 

уписаном члану. Табела испод показује да је издато 73.743 јединица што је мање од планираног, тако 

да можемо констатовати да план није остварен. С обзиром да се у Библиотеци налази укупно 92.352 

јединица библиотечке грађе, остварен је обрт фонда од 0,8. Укупно је издато 73.702 јединице 

књижне и 41 јединица некњижне грађе. 

 Планирано Остварено 
% остварења 

плана 

Број издатих јединица библ. грађе 135.000 73.743 55% 

Табела 5: Број издатих јединица библиотечке грађе у 2020. год. 

6.9.2.3 Програми 

У Библиотеци је током 2020. године одржано укупно 102 културно-образовних програма, чиме је 

план (80 програма) премашен за 13%. Програме је посетило укупно 8.839 особа, од чега је 4.192 

особе посетило програме за одрасле, а 4.647 програме за децу и младе. Одржано је 41 програма за 

одрасле и 61 програм за децу и младе. 

Културно-образовни програми 
Број 

програма 
Број 

посетилаца 

Програми за одрасле 41 4.192 
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Програми за децу и младе 61 4.647 

Укупан број програма/посетилаца 102 8.839 

Табела 6: Број одржаних програма у 2020. год. 

Посебно бисмо истакли тематске изложбе у изложбеној просторији библиотеке „Лаза Костић“ 

посвећене су одраслој читалачкој публици и њиховим додатним сазнањима. Аутор изложби је Јелена 

Кесић, библиотекар. У првом кварталу 2020. изложбом је обележен литерарни опус португалског 

нобеловца, Жозе Сарамага.  Следећом поставком у изложбеној просторији библиотеке „Лаза Костић“ 

обрађена је књижевна и хуманистичка оставштина Солжењицина (поставка за април  2020. померена 

је за јун 2020.). У наставку, постављена је изложба посвећена Исидори Секулић чиме је завршен  

циклус програмски осмишљених изложби за 2020. 

Од активности за време ванредних мера услед  пандемије корона вируса (активности преко 

друштвених мрежа), истичемо сарадњу са васпитачима Предшколске установе Чукарица (вртић 

„Дечји клуб“), успостављен је портал „Едмодо“. Уређење садржаја портала омогућавао је васпитно-

образовни рад са децом предшколског узраста „на даљину“. Колегиница Јасна Јанковић (Чукарица) је 

програмски била ангажована на порталу. У договору са „виртуелним“ васпитачима, осмишљавао се 

недељни и свакодневни план рада.   

6.9.3 Фонд 

Активни фонд Библиотеке садржи 92.352 јединице библиотечке грађе, док се у депозиту (неактивни 

фонд) налази 5.209  јединица. 

Фонд Библиотеке је обогаћен са 4.004 јединица библиотечке грађе, од чега је највише набављено 

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

6.9.4 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. 

6.10 ОДЕЉЕЊЕ БИБЛИОТЕКА „МИОДРАГ БУЛАТОВИЋ“, РАКОВИЦА  

Одељењу библиотеке „Миодраг Булатовић” припада Централна библиотека „Миодраг Булатовић”.   

6.10.1 Основни показатељи рада – чланови, коришћење услуга, програми 

6.10.1.1 Чланови 

У току 2020. године, у Библиотеку је уписано укупно 3.716 чланова.  
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Планирано Остварено % остварења 

плана 

Број уписаних чланова 6.000 3.716 62% 

Табела 1: Број уписаних чланова у 2020. год. 

Највише чланова у Библиотеку је уписано у октобру, а најмање у месецу априлу када је Библиотека 

била затворена због епидемије. 

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

Број уписаних 
чланова 219 169 130 0 133 239 165 242 389 1.314 232 484 

Табела 2: Број уписаних чланова у 2020. год., по месецима 

Посматрано према полу, у Библиотеку је уписано укупно 2.077 жена и 1.639 мушкараца, што показује 

да је већи број чланова женског пола. 

Посматрано према занимању/узрасту, највише је уписано ученика основних школа - 1.090, за њима 

следе деца прешколског узраста - 651. Најмање је уписаних из категорије „Остали“ - 36. 

Занимање/узраст Број чланова 

Деца предшколског узраста 651 

Ученици основне школе 1.090 

Ученици средње школе 146 

Студенти 157 

Запослени 527 

Незапослени (према евиденцији НСЗ) 78 

Пензионери  
Пензионери са плаћеном чланарином 184 

1.031 
65+  847 

Остали 36 

Укупно 3.716 

Табела 3: Број уписаних чланова у 2020. год., према занимању/узрасту 

Од укупног броја чланова, њих 1.346 (36%) у Библиотеку су се уписали први пут, док је 2.370 (64%) 

чланова обновило чланство. 

Библиотека је реализовала (бесплатне) колективне уписе чланова са више установа и организација:  

Организација пензионера Раковица, Црвени крст Раковица (упис ДДК), вртићи у окружењу (уписи 

васпитачког особља и деце), Извиђачки одред „Ратко Вујовић Чоче“ Видиковац, основне школе у 

окружењу Библиотеке, Гимназија „Патријарх Павле“, Средња стручна (машинска) школа. 

6.10.1.2 Корисници и коришћење услуга 

Услуге Библиотеке у 2020. години користило је укупно 15.009 корисника, од чега фонд 11.405, а 

референсне услуге 3.604 корисника. Фонд су највише користили запослени и „65+“, а референсне 

услуге корисници из категорије „Одрасли“. 

На коришћење је издато укупно 36.650 јединица библиотечке грађе, што чини 1 јединицу по 

уписаном члану. Табела испод показује да је издато 63% мање јединица од планираног, тако да 

можемо констатовати да  план није остварен. С обзиром да се у Библиотеци налази укупно 60.098 

јединица библиотечке грађе, остварен је обрт фонда од  0,6.  
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 Планирано Остварено 
% остварења 

плана 

Број издатих јединица библ. грађе 100.000 36.650 37% 

Табела 4: Број издатих јединица библиотечке грађе у 2020. год. 

6.10.1.3 Програми 

У Библиотеци је током 2020. године одржано укупно 28 културно-образовних програма, чиме није 

остварен за 44% (планирано је 50 програма). Програме је посетило укупно 2.618 особа, од чега је 

1.309 особа посетило програме за одрасле, а исто толико програме за децу и младе. Одржано је 20 

програма за одрасле и 8 програма за децу и младе. 

Културно-образовни програми 
Број 

програма 
Број 

посетилаца 

Програми за одрасле 20 1.309 

Програми за децу и младе 8 1.309 

Укупан број програма/посетилаца 28 2.618 

Табела 5: Број одржаних програма у 2020. год. 

Посебно бисмо истакли програм тематских изложби чији је аутор колегиница Тања Тошић. Ради се о 

изложбама „Оне су прве жене које су померале границе“, „90 година од рођења Борислава Пекића“, 

„Деценија од смрти - Капор укратко“. 

Посебне активности и пројекти  

Остварен је и наставак „Вики сениор“ пројекта БГБ, намењен првенствено најстаријим корисницима 

као вид њихове креативне активности и квалитетног дружења. Библиотекарке Андријана Јеловац и 

Зорица Јовичић биле су едукатори полазника пројекта „Вики сениор“ који су се бавили допунама или 

постављањем нових чланака. Од активности за време ванредних мера услед пандемије корона 

вируса, Андријана Јеловац и Зорица Јовичић, као активни уредници Википедије, обављале  су 

редакције постојећих чланака и унос нових на Википедији.  

6.10.2 Фонд 

Активни фонд Библиотеке садржи 60.098 јединица библиотечке грађе, док се у депозиту (неактивни 

фонд) налази 26.477 јединица. 

Фонд Библиотеке је обогаћен са 2.869 јединица библиотечке грађе, од чега је највише набављено 

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

6.10.3 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. 
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6.11 ОДЕЉЕЊЕ БИБЛИОТЕКА „ЈОВАН ДУЧИЋ“, БАРАЈЕВО  

6.11.1 Организациона структура 

Одељењу библиотеке „Јован Дучић” припадају: 

 Централна библиотека „Јован Дучић”, Барајево   

 Огранак „Бранко Ћопић”, Вранић 

6.11.2 Основни показатељи рада – чланови, коришћење услуга, програми 

6.11.2.1 Чланови  

У току 2020. године, у Библиотеку је уписано укупно 2.073 чланова, што чини 59% остварења плана.  

 Планирано Остварено 
% остварења 

плана 

Број уписаних чланова 3.500 2.073 59% 

Табела 1: Број уписаних чланова у 2020. 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“ Вранић. 

Одељење библиотека „Јован Дучић”, 
Барајево 

Планирано Остварено 

Централна библиотека „Јован Дучић“ 2.990 1.500 

Огранак „Бранко Ћопић”, Вранић 560 573 

Укупно 3.500 2.073 

Табела 2: Број уписаних чланова у 2020. год., по објектима 

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

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

Број уписаних 
чланова 116 54 94 0 46 294 72 49 39 1.029 55 225 

Табела 3: Број уписаних чланова у 2020. год., по месецима 

Посматрано према полу, у Библиотеку је уписано укупно 1.163 жена и 910 мушкараца, што показује 

да је већи број чланова женског пола. 

Посматрано према занимању/узрасту, највише је уписано деце предшколског узраста - 774, за њима 

следе ученици основних школа - 368. Најмање је уписаних пензионера са плаћеном чланарином - 25.  

 

Занимање/узраст Број чланова 

Деца предшколског узраста 774 

Ученици основне школе 368 

Ученици средње школе 68 

Студенти 149 
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Запослени 310 

Незапослени (према евиденцији НСЗ) 60 

Пензионери  
Пензионери са плаћеном чланарином 25 

245 
65+  220 

Остали 99 

Укупно 2.073 

Табела 4: Број уписаних чланова у 2020. год., према занимању/узрасту 

Од укупног броја чланова, њих 1.051 (51%) у Библиотеку су се уписали први пут, док је 1.022 (49%) 

чланова обновило чланство. 

Библиотека је реализовала колективне уписе чланова са више установа и организација: плаћено 

колективно чланство за службенике ГО Барајево (70 чланова) и за запослене у Центру за културу 

Барајево (10) које се традиционално обнавља сваке године. Обновљени су и колективнх уписи деце и 

васпитача у вртићима Предшколске установе Барајево, ученика и наставног особља барајевских 

основних школа.  

6.11.2.2 Корисници и коришћење услуга 

Услуге Библиотеке у 2020. години користило је укупно 8.852 корисника, од чега фонд 7.195, 

читаоницу 129, а референсне услуге 1.528 корисника. Фонд су највише користили запослени и 

ученици основних школа,  а читаоницу и референсне услуге млади  и деца предшколског узраста. 

На коришћење је издато укупно 17.021 јединица библиотечке грађе, што чини 8 јединица по 

уписаном члану. Табела испод показује да је издато 43% мање јединица од планираног, тако да 

можемо констатовати да план није остварен. С обзиром да се у Библиотеци налази укупно 50.031 

јединица библиотечке грађе, остварен је обрт фонда од 0.34. Укупно је издато 17.021 јединица 

књижне и није било издавања јединица некњижне грађе. 

 Планирано Остварено 
% остварења 

плана 

Број издатих јединица библ. грађе 30.000 17.021 57% 

Табела 5: Број издатих јединица библиотечке грађе у 2020. год. 

6.11.2.3 Програми 

У Библиотеци је током 2020. године одржано укупно 64 културно-образовних програма, чиме је план 

премашен за 0,93% (планирано је одржавање 60 програма). Програме је посетило укупно 3.640 

особа, од чега је 1.335 особа посетило програме за одрасле, а 2.305 програме за децу и младе. 

Одржано је 16 програма за одрасле и 48 програма за децу и младе. 

Културно-образовни програми 
Број 

програма 
Број 

посетилаца 

Програми за одрасле 16 1.335 

Програми за децу и младе 48 2.305 

Укупан број програма/посетилаца 64 3.640 

Табела 6: Број одржаних програма у 2020. год. 

Постављено је 16 изложби књига за одрасле са 1.335 посетилаца.   
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Издвајамо:  

 Онлајн програм „Терапија препознатљивом гласом“. Користећи предности технологија (Viber, 

WhatsApp, Gmail), колегиница Виолета Младеновић  је снимила сопствена изражајна читања 

прича и песама посвећених ускршњим обичајима. Снимљене материјале проследила је 

Јелени Илић, руководиоцу Дневног боравка за смештај деце са посебним потребама 

(Шиљаковац).  

 Поводом 2. априла, Светског дана књиге за децу, расписан је литерарно-ликовни конкурс за 

децу основних школа. Назив конкурса је „Обрни, окрени, причу/песму/слику изокрени“. 

Захваљујући доброј сарадњи са ОШ „Павле Поповић“ у Вранићу, мотивисали смо ученике да 

пишу своје радове и шаљу на адресу Дечје библиотеке „Змај“. Тако је  је Анита Танасијевић, 

ученица седмог разреда, освојила трећу награду за своју „Изокренуту причу“. Ова вест је 

објављена и на интернет страни  БГБ; 

 Поводом манифесације „Дечја недеља“ и на позив васпитача са којима Библиотека има 

традиционалну сарадњу, организовано је 17 програмских посета библиотекара широм 

територије Предшколске установе Барајево (Вранић, Мељак, Шиљаковац, Гунцати, Барајево 

центар и Насеље Гај). Деци су  читани различити садржаји књига намењених њиховим 

узрастима.  

 Током месеца септембра и октобра 2020., у Огранку „Бранко Ћопић“ организована су  

дружења са децом фолклорног ансамбла  КУД Вранић (радионице народне традиције);  

 У просторији Огранка „Бранко Ћопић“, током месеца септембра и  октобра 2020.,  сваког 

понедељка,  осмишљене су радионице народне традиције (у  трајању једног школског часа). 

О својом утисцима и стеченим знањима на нашим радионицама,  деца су писала у  свом 

школском листу који  излази сваког месеца. 

6.11.3 Фонд 

Активни фонд Библиотеке садржи 50.031 јединица библиотечке грађе, док се у депозиту (неактивни 

фонд) налази 2.500  јединица. 

Фонд Библиотеке је обогаћен са 3.142 јединице библиотечке грађе, од чега је највише набављено 

публикација из  стране и домаће књижевности), а затим из  књижевности за децу.  

6.11.4 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. 

6.12 ОДЕЉЕЊЕ БИБЛИОТЕКА „МИЛОВАН ВИДАКОВИЋ“, СОПОТ 

6.12.1   Организациона структура 
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Одељењу библиотеке „Милован Видаковић”  припадају: 

 Централна библиотека „Милован Видаковић”, Сопот 

 Огранак „Љубивоје Гајић”, Мали Пожаревац 

 Огранак  у Раљи 

 Огранак „Брана Аксентијевић”, Рогача 

6.12.2 Основни показатељи рада – чланови, коришћење услуга, програми 

6.12.2.1 Чланови  

У току 2020. године, у Библиотеку је уписано укупно 4.010 чланова, што чини 100% остварење плана.  

 Планирано Остварено 
% остварења 

плана 

Број уписаних чланова 4.000 4.010 100% 

Табела 1: Број уписаних чланова у 2020. год. 

Као што се из доње табеле може видети, највише чланова уписано је у Централној библиотеци, а 

потом у Огранку у Раљи.   

Одељење библиотека „Милован 
Видаковић“, Сопот 

Остварено 

Централна библиотека 2.339 

Огранак у Раљи 723 

Огранак „Љубивоје Гајић” 561 

Огранак „Брана Аксентијевић“ 387 

Укупно 4.010 

Табела 2: Број уписаних чланова у 2020. год., по објектима 

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

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

Број уписаних 
чланова 220 203 71 0 275 384 299 330 501 921 606 200 

Табела 3: Број уписаних чланова у 2020. год., по месецима 

Посматрано према полу, у Библиотеку је уписано укупно 1.961 жена и 2.049 мушкараца, што показује 

да је већи број чланова мушког пола. 

Посматрано према занимању/узрасту, највише је уписано деце предшолског узраста  - 1.636, за њима 

следе запослени - 723 и ученици основних школа - 661. Најмање је уписаних пензионера са плаћеном 

чланарином - 2.  

Занимање 
Број 

чланова 

Деца предшколског узраста 1.636 
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Ученици основне школе 661 

Ученици средње школе 141 

Студенти 116 

Запослени 723 

Незапослени (према евиденцији НСЗ) 76 

Пензионери  

Пензионери са плаћеном 
чланарином 

2 
108 

65+   106 

Остали 549 

Укупно 4.010 

Табела 4: Број уписаних чланова у 2020. год., према занимању/узрасту 

Од укупног броја чланова, 1.704  (42,4%)  у Библиотеку су се уписали први пут, док је 2.306 (56,6%) 

чланова обновило чланство. 

Библиотека је реализовала колективне уписе чланова са: ЈКП Сопот, ЈКП „Пијаце Ропочево“ Сопот и 

ГО Сопот. 

6.12.2.2 Корисници и коришћење услуга 

Услуге Библиотеке у 2020. години користило је укупно 11.279 корисника, од чега фонд 10.733, 

читаоницу 247, а референсне услуге 299 корисника. Фонд су највише користили запослени,  

предшколци и ученици основних школа, a читаоницу и реферсне услуге су највише користили  

средњошколци, студенти и одрасли.   

На коришћење је издато укупно 30.580 јединица библиотечке грађе, што чини 7 јединица по 

уписаном члану. Табела испод показује да је издато 32% мање јединица од планираног, тако да 

можемо констатовати да план није премашен. С обзиром да се у Библиотеци налази укупно 58.192 

јединице библиотечке грађе, остварен је обрт фонда од 0,52. Укупно је издато 30.446 јединица 

књижне и 134 јединице некњижне грађе. 

 Планирано Остварено 
% остварења 

плана 

Број издатих јединица библ. 
грађе 

45.000 30.580 68% 

Табела 5: Број издатих јединица библиотечке грађе у 2020. год. 

6.12.2.3 Програми 

У Библиотеци је током 2020. године одржано укупно 27 културно-образовних програма. Програме за 

децу је посетило укупно 355 особа, а програм за одрасле је одржан без присуства посетилаца (из 

епидемиолошких разлога). Одржан  је 1 програм  за одрасле и 27 програма за децу и младе. 

 

Културно-образовни програми 
Број 

програма 
Број 

посетилаца 

Програми за одрасле 1 0 
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Програми за децу и младе 26 355 

Укупан број програма/посетилаца 27 355 

Табела 6: Број одржаних програма у 2020. год. 

Највише је било радионица за децу и младе. 

Посебно бисмо истакли следеће програме, односно програмске активности: 

Удружење ЦОЦИ „Брига о деци Сопот“ одржало је пригодан програм у Библиотеци за младе с 

посебним потребама и за децу из хранитељских породица, поводом Божићних празника. Програм је 

водила дефектолог Сања Вукмировић;  

Мала школа-велики људи: радионице 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 и прављење изложби;       

Књижевни конкурс је расписан  по  осми пут, на тему  „Из прошлости мога краја“ под 

покровитељством  ГО Сопот, а у организацији Библиотеке „Милован Видаковић“. Конкурс  је био  

расписан за најлепше необјављене песме и приче о завичају  и био је отворен од 15.10. - 30.11. 2020. 

године. С обзиром на неповољну епидемиолошку ситуацију у земљи због КОВИДА-19 званични део 

програма није одржан, већ је ГО Сопот донирала средства за новчане награде; 

 

За време ванредних мера услед пандемије, реализовано је неколико програма за предшколце и 

ученике основних школа тако што су се колегинице прикључиле вибер групама васпитача  из 

предшколских установа и наставника српског језика из основних школа: са  васпитачем из ПУ „Наша 

радост“ из М. Пожаревца, Мирјана Ребић, књижничар, је преко вибер групе обележила Светски дан 

дечје књиге (2. април) причама о Андерсеновим бајкама. Такође, различитим апликацијама 

обрадила је како да се помогне родитељима да анимирају предшколце  у условима изолације; са  

ученицима из ОШ „Бора Лазић“ из Влашког поља, Виолета Буквић, књижничар, преко вибер групе 

наставника српског језика, радила је анализе лектира „Сумњиво лице“ Б. Нушића и приповетке 

„Деца“ И. Андрића; са  ученицима из ОШ „Цана Марјановић“ из Раље, Ивана Теноди Обрадовић, 

библиотекар, је преко вибер групе наставника српског језика, радила на обради књижевних текстова 

и лектире који су у наставном плану, а Светски дан дечје књиге је обележила с ученицима који су 

желели да представе своју омиљену књигу. 

 

Посебне активности и пројекти 

Традиционални програм тј. Манифестација Дани Милована Видаковића која се иначе реализује у 

организацији Библиотеке града Београда, Одељења библиотеке „Милован Видаковић”, ГО Сопот и 

Епархије шумадијске - Црквене општине Неменикуће, није одржана ове године због неповољне 

епидемиолошке ситуације у земљи. 

6.12.3 Фонд 

Активни фонд Библиотеке садржи 58.192  јединице библиотечке грађе, док се у депозиту (неактиван 

фонд) налази 1.500 јединица. 
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Фонд Библиотеке је обогаћен са 2.577  јединица библиотечке грађе, од чега је највише набављено 

публикација из стране и дечије  књижевности, а затим  из  домаће књижевности.  

6.12.4 Сарадња 

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. 

6.12.5 Друштвена одговорност 

Рад са младима са посебним потребама из удружења „Брига о деци Сопот“, радионица „Мала 

школа-велики људи”, једном недељно у Библиотеци (до проглашења ванредног стања).   

6.13 ОДЕЉЕЊЕ БИБЛИОТЕКА „ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ“, МЛАДЕНОВАЦ  

6.13.1    Организациона структура 

Одељење библиотеке „Деспот  Стефан Лазаревић” чини Централна библиотека „Деспот  Стефан 

Лазаревић ”.   

6.13.2 Основни показатељи рада – чланови, коришћење услуга, програми 

6.13.2.1 Чланови 

У току 2020. године, у Библиотеку је  уписан  5.531 члан, што чини 92% остварења плана.  

 Планирано Остварено 
% остварења 

плана 

Број уписаних чланова 6.000 5.531 92% 

Табела 1: Број уписаних чланова у 2020. год. 

Највише чланова у Библиотеку је уписано у месецу новембру и децембру, а најмање у  априлу  и  

марту. 

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

Број уписаних 
чланова 347 354 138 0 237 148 486 556 605 734 1.164 762 

Табела 2: Број уписаних чланова у 2020 год., по месецима 

Посматрано према полу, у Библиотеку је уписано укупно 2.534 жена и 2.997 мушкарaца, што показује 

да је већи број чланова мушког пола. 

Посматрано према занимању/узрасту, највише је уписано деце предшколског узраста - 2.124, за 

њима следе ученици основних школа - 1.008. Најмање је пензионера с плаћеном чланарином - 10.  
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Занимање Број чланова 

Деца предшколског узраста 2.124 

Ученици основне школе 1.008 

Ученици средње школе 125 

Студенти 204 

Запослени 753 

Незапослени (према евиденцији НСЗ) 35 

Пензионери  
Пензионери са плаћеном чланарином 10 

394 
65+   384 

Остали 888 

Укупно 5.531 

Табела 3: Број уписаних чланова у 2020. год., према занимању/узрасту 

Од укупног броја чланова, њих 807 (15%)  у Библиотеку су се уписали први пут, док је 4.724 (85%) 

чланова обновило чланство. 

6.13.2.2 Корисници и коришћење услуга 

Услуге Библиотеке у 2020. години користило је укупно 14.680 корисника, од чега фонд 13.496, 

читаоницу 478, а референсне услуге 706 корисника. Фонд су највише користили предшколци, 

ученици основних школа и корисници из категорије 65+,  a читаоницу и рефересне услуге највише су 

користили средњошколци  и студенти. 

На коришћење је издато укупно 34.748 јединица библиотечке грађе, што чини 6 јединица по 

уписаном члану. Табела испод показује да је издато 47% мање јединица од планираног, тако да 

можемо констатовати да план није премашен. С обзиром да се  у Библиотеци налази укупно 77.817 

јединица библиотечке грађе, остварен је обрт фонда од 0,44. Укупно је издато 34.645 јединица 

књижне и 108 јединица некњижне грађе. 

 Планирано Остварено 
% остварења 

плана 

Број издатих јединица библ. грађе 65.000 34.748 53% 

Табела 4: Број издатих јединица библиотечке грађе у 2020. год. 

6.13.2.3 Програми 

У Библиотеци  је током 2020. године одржано укупно 13 културно-образовних програма. Програме је 

посетило укупно 239 особа, од чега је 128 особа посетило програме за одрасле, а 111 програме за 

децу и младе. Одржана су  2 програма за одрасле и 11 програма за децу и младе. 

Културно-образовни програми 
Број 

програма 
Број 

посетилаца 

Програми за одрасле 2 128 

Програми за децу и младе 11 111 

Укупан број програма/посетилаца 13 239 

Табела 5: Број одржаних програма у 2020. год. 

Највише је било програма за децу и младе. 
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Посебно бисмо истакли следеће програме, односно програмске активности: 

 Промоција целокупног стваралаштва Радмила М. Петровића, младеновачког хроничара. 

 Понедељком у 10, радионица хуманитарног карактера, са младим корисницима из Дневног 

боравка деце ометене у развоју;  

 Хајде да читамо заједно, радионице које су  намењене деци предшколског узраста из 

вртића.  

За време ванредних мера услед пандемије КОВИДА-19 реализовано је неколико програма за 

предшколце и кориснике 65+: 

 Вибер групама васпитача из ПУ „Јелица Обрадовић“, „Ђурђевак“ из Младеновца и ПУ „Наша 

радост“ из Сопота, прикључила се Мирјана Радојчић,књижничар са читањем песама, прича; 

 Никола Филиповић, библиотекар, анимирао je наше најстарије кориснике читајући им 

одломке из краћих прозних дела, након чега би уследила дискусија о прочитаном. Поред 

тога, давао им је савете о приступу бесплатним садржајима из области културе које им  се 

нуде путем интернета тј. друштвених мрежа. 

Посебне активности и пројекти 

У организацији Центра за културу Младеновац и Библиотеке, а под покровитељством ГО Младеновац 

одржане су Шумадијске метафоре, у јулу месецу су објављени резултати овог међународног 

поетског конкурса. Из познатих епидемиолошких разлога, њихово одржавање је пролонгирано. 

6.13.3 Фонд 

Активни фонд Библиотеке садржи 77.817. јединица библиотечке грађе, док се у депозиту (неактивни 

фонд) налази  4.500  јединица. 

Фонд Библиотеке је обогаћен са 2.625  јединица библиотечке грађе, од чега је највише набављено 

публикација из стране и  дечје књижевности, а затим из домаће књижевности.  

6.13.4 Сарадња 

У реализацији појединих културних програма Библиотека сарађује са Центром за културу  

Младеновац, ГО Младеновац, Музејом Младеновац, основним школама и предшколским 

установама. 
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7 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

БИБЛИОТЕКЕ                                         

У току 2020. године одржане су 3 (три) седнице Надзорног одбора и 28 (двадесет осам) седница 

Управног одбора Библиотеке града Београда. 

 

На IV седници Надзорног одбора БГБ одржаној 27.01.2020. године донето је следеће: 

Закључак којим је усвојен Записник са III седнице Надзорног одбора БГБ одржане дана 25.01.2019. 

године;  

Одлука да се на основу увида и разматрања Извештаја Централне пописне комисије о попису 

имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2019. године, НО предлажио УО да донесе коначну одлуку 

о усвајању наведеног Извештаја Централне пописне комисије; 

Одлука којом је усвојен Извештај о извршеној контроли јавних набавки у БГБ за период од 

01.01.2019. године до 31.12.2019. године. 

На V седници Надзорног одбора БГБ одржаној 28.02.2020. године донето је следеће: 

Закључак којим је усвојен Записник са IVседнице Надзорног одбора БГБ одржане 27.01.2020. године; 

Одлука којом је НО БГБ на основу увида и разматрања редовног Годишњег финансијског извештаја 

БГБ за 2019. годину предложио УО БГБ да донесе коначну одлуку о усвајању Годишњег финансијског 

извештаја БГБ за 2019. годину; 

Одлука којом је НО БГБ на основу увида и разматрања редовног Извештаја о раду БГБ за 2019. годину 

предложио УО БГБ да донесе коначну одлуку о усвајању Извештаја о раду БГБ за 2019. годину. 

На VI седници Надзорног одбора БГБ одржаној 11.05.2020. године донето је следеће: 

Закључак којим је усвојен Записник са V седнице Надзорног одбора БГБ одржане 28.02.2020. године; 

Одлука којом НО БГБ предлаже Управном одбору БГБ да донесе коначну одлуку о усвајању 

Извештаја пописне комисије, те да се на дан 31.03.2020.године, 915 основних средства  расходује и 

искњижи са следећим вредностима: 

  Укупна набавна  вредност  4.470.649,49 динара; 

  Отписана  вредност  4.470.619,02 динара; 

  Садашње вредности 30,47  динара; 

Саставни део ове одлуке је списак основних средстава. 

На XXI седници Управног одбора одржаној дана 27.01.2020. године донето је следеће: 

Закључком је усвојен Записник са  XX седнице Управног одбора одржане 16.12.2019. године; 

Одлука којом је усвојен Извештај Централне пописне комисије о извршеном попису имовине и 

средстава са стањем на дан 31.12.2019. године; 

Одлука којом се одобрава расход основних средстава: 

I  Одобрава се расход 423 основна средства услед дотрајалости, истрошености и 

неисправности укупне набавне вредности 9.919.563,18 динара, отписане вредности 9.825.860,79 

динара и садашње врености 93.702,39 динара; 
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II  Списак расходованих средстава саставни је део ове Одлуке; 

III Расходовани путнички аутомобил марке Skoda Fabia 1.4 ELEGANCE  продати поштујући све 

важеће прописе и о томе водити посебну евиденцију; 

IV Расходована основна средства уништити и физички одстранити поштујући важеће мере за 

отклањање отпада. 

На XXII седници Управног одбора одржаној дана 18.02.2020. године донета је Одлука о учлањењу 

корисника сениор картица у Библиотеку града Београда по цени од 500,00 динара ( попуст за 

учлањење у Библиотеку града Београда корисницима Сениор картица, на основу Протокола о 

сарадњи који је Библиотека града Београда потписала са Секретаријатом за послове одбране, 

ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима-БЕОКОМ).  

На XXIII седници Управног одбора одржаној дана 21.02.2020. године донета је Одлука којом је 

усвојена измена Финансијског плана Библиотеке града Београда за 2020. годину. 

На XXIV седници Управног одбора одржаној дана 28.02.2020. године донето је следеће: 

Закључком је усвојен Записник са XXI седнице Управног одбора Библиотеке града Београда одржане 

дана 27.01.2020. године; 

Верификоване су следеће одлуке: Одлука број 618/1 донета на XXII електронској седници Управног 

одбора одржаној дана 18.02.2020. године и Одлука број 689/1 донета на XXIII електронској седници 

Управног одбора одржаној дана 21.02.2020. године; 

Одлука којом је усвојен Извештај о раду Библиотеке града Београда за 2019. годину; 

Одлука којом је усвојен Годишњи финансијски извештај Библиотеке града Београда за 2019.   годину. 

На XXV седници Управног одбора одржаној дана 16.03.2020. године донето је следеће: 

Закључак којим је усвојен Записник са XXIV седнице Управног одбора Библиотеке града Београда 

одржане 28.02.2020. године; 

Одлука којом је дата сагласност за закључење Уговора о закупу пословног простора ( у коме се 

налази Дечије одељење „Невен“) између Дворане дома синдиката д.о.о. и Библиотеке града 

Београда на адреси Трг Николе Пашића бр.5, укупне површине 118 м2, на период од 5 ( пет) година 

са могућношћу продужења у складу са Уговором. 

Одлука о брисању из билансне евиденције Библиотеке града Београда објекта у Змај Јовиној улици: 

1. На захтев Секретаријата за финансије града Београда  искњижава се из билансне евиденције  

Библиотеке града Београда објекат у Змај Јовиној бр.1 са следећим инвентарним бројевима: 

Инвентарни 

број 

Набавна вредност Претхдона 

амортизација 

Садашња вредност 

00900036 376.990,13 22.339,20 354,650,93 

00900037 441,72 266,23 175,49 

00900038 83,82 50,89 32,93 

00900039 16,67 9,49 7,18 

00900040 7,39 3,25 4,14 
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 377.539,73 22.669,06 354.870,67 

 

2. У ванбилансној евиденцији Библиотеке града Београда евидентирати објекат Библиотеке 

града Београда (Ђорђе Јовановић) у Змај Јовиној број 1. са следећим вредностима: 

Набавна вредност: 148.206.615,87  

      3.     Саставни део Одлуке је картица основног средства  Градске управе града Београда за 

предметни објекат. 

На XXVI седници Управног одбора одржаној дана 23.03.2020. године донета је Одлука којом је 

усвојен Правилник о организацији рада Библиотеке града Београда током трајања ванредног стања 

због заразне болести КОВИД-19 („КОРОНАВИРУС“) и поступању запослених и радно ангажованих 

лица. 

На XXVII седници Управног одбора одржаној дана 23.04.2020. године донета је Одлука којом је 

усвојена измена финансијског плана Библиотеке града Београда за 2020. годину.    

На XXVIII седници Управног одбора одржаној дана 28.04.2020. године донета је Одлука којом се 

одлаже додела Награде ,,Мома Димић” за идућу годину (2021.годину) због ванредног стања које 

уведено у Републици Србији услед појаве корона вируса (КОВИД-19). 

На XXIX седници Управног одбора одржаној дана 12.05.2020. године донета је Одлука којом се 

усваја Извештај пописне комисије о ванредном попису имовине и обавеза Библиотеке града 

Београда са стањем на дан 31.03.2020. године и одобрен је расход и искњижење 912 основних 

средства следеће вредности: 

 

 Укупна набавна вредност  4.469.727,93 динара; 

  Отписана  вредност           4.469.697,46 динара; 

  Садашње вредности                      30,47  динара. 

 

 На XXX седници Управног одбора одржаној дана 06.07.2020. године донето је следеће: 

Закључком је усвојен Записник са XXV седнице Управног одбора Библиотеке града Београда  

одржане 16.03.2020. године; 

Одлука о измени Финансијског плана Библиотеке града Београда за 2020. годину; 

Одлука којом је одобрено учлањење у Библиотеку града Београда под повлашћеним условима у 

периоду од 15.07.2020. године до 01.09.2020. године: 

             Цена чланарине у наведеном периоду износиће: 

 Индивидуална чланарина за одрасле:                                     750,00 динара; 

 Индивидуална чланарина за студенте:                                    400,00 динара; 

 Индивидуална чланарина за ученике основне школе  

 (од 2-8. разреда) и ученике средње школе:                             400,00 динара; 

 Индивидуална чланарина за незапослене:                             500,00 динара. 
 

Одлука којом је усвојен Извештај о делимичној ванредној ревизији у Огранку „Милутин Ускоковић“, 

ул. Браће Јерковић бр. 97 (Одељење библиотеке „Доситеј Обрадовић“ Вождовац) и одобрен на 

основу Извештаја о ванредној ревизији расход монографских публикација у оквиру пописних листа 
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које су саставни део ове Одлуке и то: 1.129 јединица библиотечко-информационе грађе које су 

физички дотрајале и неупотребљиве, што је укупно 1.129 јединица библиотечко-информационе 

грађе. 

Одлука којом је усвојен Извештај о ванредној ревизији у Огранку „Владан Десница“, ул. Милентија 

Поповића бр. 9 (Одељење библиотеке „Вук Караџић“ Нови Београд) и одобрен на основу Извештаја о 

ванредној ревизији расход монографских публикација у оквиру пописних листа које су саставни део 

ове Одлуке и то: 564 јединица библиотечко-информационе грађе које су физички дотрајале и 

неупотребљиве, што је укупно 564 јединица библиотечко-информационе грађе. 

Одлука којом је усвојен Извештај о ванредној ревизији у Огранку „Сава“, ул. Јурија Гагарина бр. 221, 

блок 45 (Одељење библиотеке „Вук Караџић“ Нови Београд) и одобрен на основу Извештаја о 

ванредној ревизији расход монографских публикација у оквиру пописних листа које су саставни део 

ове Одлуке и то: 1.320 јединица библиотечко-информационе грађе које су физички дотрајале и 

неупотребљиве, што је укупно 1.320 јединица библиотечко-информационе грађе. 

Одлука којом је усвојен Извештај о ванредној ревизији у Централном одељењу Одељења библиотеке 

„Вук Караџић“ Нови Београд, ул. Булевар Зорана Ђинђића бр. 152а и одобрен на основу Извештаја о 

ванредној ревизији расход монографских публикација у оквиру пописних листа које су саставни део 

ове Одлуке и то: 312 јединица библиотечко-информационе грађе које су физички дотрајале и 

неупотребљиве, што је укупно 312 јединица библиотечко-информационе грађе. 

Одлука којом је усвојен Извештај о ванредној ревизији у Огранку „Растко“ (Дечје одељење ), ул. 

Вишка бр. 3 (Одељење библиотеке „Петар Кочић“ Врачар ) и одобрен на основу Извештаја о 

ванредној ревизији расход монографских публикација у оквиру пописних листа које су саставни део 

ове Одлуке и то: 434 јединица библиотечко-информационе грађе које су физички дотрајале и 

неупотребљиве; 20 јединица библиотечко-информационе грађе које нису враћене дуже од 3 

године,што је укупно 454 јединица библиотечко-информационе грађе. 

Одлука којом је усвојен Извештај о ванредној ревизији у Огранку „Борислав Пекић“, ул. Светозара 

Марковића бр.23-26 (Одељење библиотеке „Петар Кочић“ Врачар) и одобрен на основу Извештаја о 

ванредној ревизији расход монографских публикација у оквиру пописних листа које су саставни део 

ове Одлуке и то: 1.845 јединица библиотечко-информационе грађе које су физички дотрајале и 

неупотребљиве; 195 јединица библиотечко-информационе грађе које нису враћене дуже од 3 

године, што је укупно 2.040 јединица библиотечко-информационе грађе. 

Одлука којом је усвојен Извештај о ванредној ревизији у Огранку „Слободан Марковић“, ул. Јужни 

булевар бр.32 (Одељење библиотеке „Петар Кочић“ Врачар) и одобрен на на основу Извештаја о 

ванредној ревизији расход монографских публикација у оквиру пописних листа које су саставни део 

ове Одлуке и то: 700 јединица библиотечко-информационе грађе које су физички дотрајале и 

неупотребљиве; 197 јединица библиотечко-информационе грађе које нису враћене дуже од 3 

године, што је укупно 897 јединица библиотечко-информационе грађе. 

Одлука којом је усвојен Извештај о ванредној ревизији у Америчком кутку у ул. Макендонска бр. 22: 

одобрен на основу Извештаја о ванредној ревизији расход монографских публикација у оквиру 

пописних листа које су саставни део ове Одлуке и то: 785 јединица библиотечко-информационе 

грађе које су физички дотрајале и неупотребљиве, што је укупно 785 јединица библиотечко 

информационе грађе. 

Одлука којом је усвојен Извештај о ванредној ревизији у Огранку „Станислав Винавер“, ул. Вељка 

Дугошевића бр. 18-20 (Одељење библиотеке „Вук Караџић“ Звездара) и одобрен на основу 
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Извештаја о ванредној ревизији расход монографских публикација у окриву пописних листа које су 

саставни део ове Одлуке и то: 1.596 јединица библиотечко-информационе грађе што је укупно 1.596 

јединица библиотечко-информационе грађе. 

Одлука којом је усвојен Извештај о ванредној ревизији у Одељењу библиотеке „Петар Кочић“, ул. 

Вишка бр. 3, Врачар и одобрен на основу Извештаја о ванредној ревизији расход монографских 

публикација у оквиру пописних листа које су саставни део ове Одлуке и то: 434 јединица 

библиотечко-информационе грађе које су физички дотрајале и неупотребљиве; 20 јединица 

библиотечко-информационе грађе које нису враћене дуже од 3 године, што је укупно 454 јединица 

библиотечко-информационе грађе.  

На XXXI седници Управног одбора одржаној дана 28.07.2020. године донето је следеће: 

Закључак којим је усвојен Записник са XXX седнице Управног одбора одржане 06.07.2020. године; 

Одлука којом се усваја Листа категорија регистратурског материјала са роком чувања;  

Одлука којом је усвојен Извештај о ванредној ревизији у Органку „Меша Селимовић“, ул. Јурија 

Гагарина бр.81 (Одељење библиотеке „Вук Караџић“ Нови Београд) и одобрен на основу Извештаја о 

ванредној ревизији расход библиотечко-информационе грађе у оквиру пописних Листа које су 

саставни део ове Одлуке и то: 455 јединица библиотечко-информационе грађе које су физички 

дотрајале и неупотребљиве што је укупно 455 јединица библиотечко-информационе грађе. 

Одлука којом је усвојен Извештај о ванредној ревизији у Огранку „Батајница“, ул.Мајке Југовића 

бр.11, Земун (Одељење библиотека „Свети Сава“ Земун и Сурчин) и одобрен на основу Извештаја о 

ванредној ревизији расход библиотечко-информационе грађе у оквиру пописних Листа  које су 

саставни део ове Одлуке и то: 132 јединице библиотечко-информационе грађе које су дуже од три 

године на задужењу; 1.324 јединица библиотечко-информационе грађе које су физички дотрајале и 

неупотребљиве што је укупно 1.456 јединица библиотечко-информационе грађе. 

На XXXII седници Управног одбора одржаној дана 10.08.2020. године донето је следеће: 

Одлука о именовању чланова жирија, висини награде и хонорара за рад за доделу Награде „Ђорђе 

Јовановић“: 

I     Именује се жири за доделу Награде „Ђорђе Јовановић“ за 2020. годину у саставу: 

1. Душица Потић, председник; 

2. Слободан Владушић, члан; 

3. Драган Бошковић, члан. 

II   Утврђује се висина Награде „Ђорђе Јовановић“ за 2020. годину и то у новчаном износу од 

50.000,00 динара. 

III  Утврђује се хонорар за рад чланова жирија у новчаном износу од 6.000,00 динара.   

IV  Утврђује се хонорар за израду уметничке плакете у новчаном износу од 6.000,00 динара.  

Одлука којом је усвојен Извештај о ванредној ревизији у Огранку „Брана Аксентијевић“ Рогача, 

ул.Космајска бр.155 (Одељење библиотеке „Милован Видаковић“ Сопот) и одобрен на основу 

Извештаја о ванредној ревизији расход библиотечко-информационе грађе у оквиру пописних Листа  

које су саставни део ове Одлуке и то: 697 јединица библиотечко-информационе грађе које су 

физички дотрајале и неупотребљиве што је укупно 697 јединица библиотечко-информационе грађе. 



116 

Одлука којом је усвојен Извештај о делимичној ванредној ревизији у Огранку „Раља“, ул. Бате 

Мирковић бр.21, Раља (Одељење библиотеке „Милован Видаковић“ Сопот) и одобрен  на основу 

Извештаја о делимичној ванредној ревизији расход библиотечко-информационе грађе у оквиру 

пописних Листа  које су саставни део ове Одлуке и то: 682 јединица библиотечко-информационе 

грађе које су физички дотрајале и неупотребљиве што је укупно 682 јединица библиотечко-

информационе грађе. 

Одлука којом је усвојен Правилник о начину, условима коришћења и потрошњи горива службених 

возила у Библиотеци града Београда; 

Одлука којом су усвојене измене и допуне Правилника о радној дисциплини и понашању запослених 

у Библиотеци града Београда, као и пречишћен текст передметног Правилника. 

На XXXIII седници Управног одбора одржаној дана 01.10.2020. године донета је Одлука којом је 

усвојена измена Финансијског плана Библиотеке града Београда за 2020. годину. 

На XXXIV седници Управног одбора одржаној дана 05.11.2020. године донето је следеће: 

Одлука којом је дата сагласност сагласност Библиотеци града Београда да граду Београду, преко 

надлежног Секретаријата поднесе Захтев за давање на коришћење пословног простора у ул. Гаврила 

Принципа бр. 40, општина Савски венац, укупне површине 173 м2, ЛН 893, КО  Савски венац.  

Одлука којом је усвојен Извештај о делимичној ванредној ревизији у Огранку „Љубивоје Гајић“ Мали 

Пожаревац, ул. Космајски трг бр.1 (Одељење библиотеке „Милован Видаковић“ Сопот) и одобрен на 

основу Извештаја о делимичној ревизији расход библиотечко-информационе грађе у оквиру 

пописних Листа  које су саставни део ове Одлуке и то: 1.024 јединица библиотечко-информационе 

грађе ( монографских публикација) које су физички дотрајале и неупотребљиве што је укупно 1.024 

јединица библиотечко-информационе грађе. 

На XXXV седници Управног одбора одржаној дана 21.12.2020. године донета је Одлука којом је 

усвојена измена Финансијског плана Библиотеке града Београда за 2020. годину. 

На XXXVI седници Управног одбора одржаној дана 24.12.2020. године донето је следеће: 

Одлука којом је усвојен Годишњи програм рада Библиотеке града Београда са Финансијским планом 

Библиотеке града Београда за 2021. годину; 

Одлука којом је одобрено учлањење у Библиотеку града Београда под повлашћеним условима: 

 1. У периоду од 01. 04. 2021. године закључно са 31. 05. 2021. године - Пролећни попуст;    

 2. Током месеца октобра 2021. године (од 01. 10. 2021. године до 31. 10. 2021. године) 

поводом одржавања Сајма књига; 

 3. Током децембра 2021. године и јануара 2022. године (од 01. 12. 2021. године до 31. 01. 

2022. године), поводом новогодишњих и божићних празника. 

             4.  Цена чланарине у наведеним периодима износиће: 

               - Индивидуална чланарина за одрасле:                                      750,00 динара; 

               - Индивидуална чланарина за студенте:                                     400,00 динара; 

               - Индивидуална чланарина за ученике основне школе 

                 (од 2-8. разреда) и ученике средње школе:                               400,00 динара; 

               - Индивидуална чланарина за незапослене:                               500,00 динара. 
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Одлука којом је усвојен Извештај о ревизији библиотечко-информационе грађе (монографске 

публикације)  Одељења посебних фондова - Дечја одељења „Чика Јова Змај” и „Невен” и одобрен  на 

основу Извештаја о ревизији расход библиотечко-информационе грађе у оквиру пописних Листа  које 

су саставни део ове Одлуке и то: 15.701 јединица библиотечко-информационе грађе које нису нађене 

на лицу места; 276 јединица библиотечко-информационе грађе које нису враћене; 1.780 јединица 

библиотечко-информационе грађе које су физички дотрајале и неупотребљиве, што је укупно 17.757 

јединица библиотечко-информационе грађе. 

Одлука којом је усвојен Извештај о ревизији библиотечко-информационе грађе Одељења за рад са 

корисницима (звучна грађа CD, мултимедијална грађа-визуелна пројекција, монографске 

публикације, филмови и видеоснимци-видео пројекција (играни филм, документарни филм, играна 

серија)) и одобрен на основу Извештаја о ревизији расход библиотечко-информационе грађе у 

оквиру пописних Листа  које су саставни део ове Одлуке и то: 

9 јединица библиотечко-информационе грађе (звучна грађа CD) које нису нађене на лицу места; 

105.326 јединица библиотечко-информационе грађе (монографске публикације):  

   а) 86.080 које нису нађене на лицу места; 

        б) 244 које нису враћене; 

        в) 19.001 које су физички дотрајале и непотребљиве; 

        г)  1 неактуелна; 

78 јединица библиотечко-информационе грађе (филмови и видеоснимци-видео пројекција (играни 

филм, документарни филм, играна серија)) које нису нађене на лицу места што је укупно 105.418 

јединица библиотечко-информационе грађе. 

На XXXVII седници Управног одбора одржаној дана 25.12.2020. године донета је Одлука којом је 

усвојена измена Финансијског плана Библиотеке града Београда за 2020. годину. 

На XXXVIII седници Управног одбора одржаној дана 30.12.2020. године је донета је Одлука којом је 

усвојена измена Финансијског плана Библиотеке града Београда за 2020. годину. 
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