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I. УВОД
На почетку овог Извештаја о раду Библиотеке града Београда1 за 2021. годину потребно је
напоменути да је пословање наше установе културе у протеклој години, као и у највећем делу
2020. године, битно обележено специфичном ситуацијом изазваном пандемијом ковид-19, која је
утицала на комплетно животно и радно окружење у земљи и у свету.
Пандемија ковид-19 дубоко се одражава на све сфере друштва, па тако и на библиотечкоинформациону делатност. Библиотека града Београда се током извештајне године на најбољи
могући начин носила са оваквом ситуацијом, трудећи се да направи оптимални 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 омогућавала грађанима да оптимално
могуће у датим околностима користе њене услуге.
Током 2021. године све библиотеке из мреже БГБ су готово непрестано радиле по уобичајеном
режиму рада, тј. према редовном радном времену. Рад са корисницима је једино био обустављен
у складу са Одлуком Владе РС за сузбијање пандемије 13. марта, као и од 17. до 21. марта 2021.
године. Читаонице у мрежи БГБ почеле су са радом чим је то постало дозвољено, од 21. јануара,
уз поштовање прописаних ограничења на максимално 5 лица у просторији. Од 23. марта
поштовано је правило да сваки корисник читаонице мора имати на располагању 9 m2.
БГБ се нарочито трудила да пажљиво осмишљеним активностима, онлајн програмима и услугама
привуче што већи број чланова и корисника.

1

У даљем тексту користиће се и скраћени називи БГБ, односно Библиотека.
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II. ОПШТИ ПОДАЦИ О БИБЛИОТЕЦИ
Библиотека града Београда 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 три
организационе јединице (ОЈ): 1) Сектор за библиотечку делатности, 2) Сектор за финансијске,
правне и опште послове, и 3) Библиотеке на територији градских општина.2 У Сектору за
библиотечку делатност налазе се: Одељење за набавку и обраду библиотечке грађе; Одељење
за унапређење библиотечке делатности; Одељење за развој дигиталне библиотеке и
информатичку подршку; Одељење за рад са корисницима; Одељење за културне програме;
Одељење посебних фондова. Сектор за финансијске, правне и опште послове чине: Одељење за
рачуноводствене послове; Одељење за правне послове; Одељење за набавке, техничке и 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
Одељење за рад са корисницима
Одељење за културне програме
Одељење посебних фондова
(Дечји фонд, Фонд Периодике, Фонд старе и ретке
књиге и књигe о Београду)
ОЈ Библиотека града Београда – Сектор за
финансијско пословање, правне, техничке и
опште послове

Библиотека „Доситеј Обрадовић” (Вождовац) и
Библиотека „Исидора Секулић” (Савски венац)
Библиотека „Вук Караџић” (Звездара) и
Библиотека „Илија Гарашанин” (Гроцка)
Библиотека „Вук Караџић” (Нови Београд)
Библиотека „Свети Сава” (Земун и Сурчин)
Библиотека „Лаза Костић” (Чукарица),
Библиотека „Миодраг Булатовић” (Раковица) и
Библиотека „Јован Дучић” (Барајево)

Одељење за рачуноводствене послове
Одељење за правне послове
Одељење за техничке послове

Библиотека „Милован Видаковић” (Сопот) и
Библиотека „Деспот Стефан Лазаревић”
(Младеновац)

Одељење за опште послове
Табела 1: Приказ организационе структуре мреже Библиотеке града Београда

2

Правилник о организацији и систематизацији послова у Библиотеци града Београда, бр. 5073 од 16.12.2019.
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III. ИЗДВАЈАМО
▪

Сви најзначајнији пословни показатељи Библиотеке су бољи него претходне године што
сведочи да се она успешно прилагодила специфичној епидемиолошкој ситуацији и наставила
да оправдава улогу културног срца Београда.

▪

У Библиотеку је у 2021. год. уписано укупно 132.595 чланова, што је за чак 15.000 чланова
више него 2020. год. Поред тога, с обзиром на велики број постојећих и покренутих 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.

▪

Библиотека је током 2021. године набавила 94.404 јединица грађе – монографских и серијских
публикација (у 2020. било је набављено 85.249). Највише публикација је набављено
средствима оснивача, Града Београда, а потом у оквиру тзв. Републичког откупа.

▪

Издато је укупно 1.134.619 јединица грађе (у 2020. издато је 920.148).

▪

Одржано је укупно 1.882 програма (у 2020. одржано је 1.637), од тога 423 виртуелних.

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:
▪

Онлајн платформа за гледање најбољих светских документарних и кратких филмова
https://bgb.ava.watch. Прва смо библиотека у региону која је увела ову услугу за кориснике;

▪

Дигитална библиотека (digitalna.bgb.rs), са преко 650 наслова књига, периодике, старих карата
и разгледница који се чувају у нашим фондовима – све доступно у пуном тексту;

▪

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

▪

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

▪

„Читам, па шта”, сајт за промовисање читања и развијање критичко-уметничког односа према
књизи код деце, http://citampasta.rs.

Онлајн програми и акције
Серија програма и акција релизована је преко Фејсбука, Инстаграма и Јутјуб канала БГБ. По броју,
разноврсности и медијском одјеку онлајн програма, БГБ је најактивнија библиотека у Србији:
▪

„Библиотеке су свет” – представници амбасада и иностраних културних центара представљали
су своје библиотеке и читали стихове омиљених песника своје земље на матерњем језику. На
овај начин представљени су: Шведска, Данска, Пољска, Израел, Бразил, Чешка, Мађарска,
Индија, Аустрија, Мексико, Малезија, Словенија, Кина, Русија, Турска...

▪

„Драгоцености Библиотеке града Београда” – виртуелна шетња кроз одељења и фондове БГБ.

▪

„Приче са путовања" – инспиративне приче о путовањима страствених путника и планинара.

▪

„Песма/прича на дар” – најлепше песме/приче за децу у интерпретацији библиотекарки из
Дечјег одељења.

▪

Онлајн конференција „Књига која ми је променила живот“, поводом обележавања
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Међународног дана писмености, под покровитељством Министарства култ. и информисања.

▪

▪

▪

▪

Емитовање видео спота „Поезију ће сви писати“ којим је обележен Светски дан књиге.

▪

„Летњи плато БГБ" ‒ разговори с писцима ‒ хибридни програм: уживо на платоу БГБ и путем
стриминга.

Објекти
▪

Након комплетног реновирања ентеријера, почела је са радом Библиотека „Доситеј
Обрадовић”, централна библиотека у општини Вождовац.

▪

Реновирана је и опремљена за рад нова библиотека у насељу Умка.

Пројекти
▪

У 2021. години реализовали смо пет пројеката подржаних на конкурсима Министарства
културе и информисања у укупном износу од 12.700.000 дин, по чему смо једна од
најуспешнијих установа културе у Србији. Кроз ове пројекте набавили смо најсавременију
витрину за излагање старе и ретке грађе, израдили смо прву домаћу библиотечку мобилну
апликацију – мБИСИС, повезали дигиталну библиотеку са електронским каталогом БИСИС
развојем првог софтвера у региону за приказ дигиталних колекција у е-каталогу, ...

▪

Реализовали смо два велика међународна пројекта у оквиру програма Еразмус+: завршили
смо имплементацију пројекта „Креирање иновативних услуга за промовисање културног
наслеђа у библиотекама”, а активно радимо на пројекту „Унапређење кључних грађанских
компетенција у ери пост-истине: новинска писменост и критично мишљење”. БГБ је
координатор 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. Израђен је и веб сајт пројекта http://newslitproject.net.

▪

Покренуте су специјалне Фејсбук, Инстаграм и Твитер стране под називом Илустрована
историја Београда за промовисање културног наслеђа из фондова БГБ.

▪

Три пројекта у сарадњи са Викимедијом Србије: „Википедијанац стажиста”, „Вики сениор”,
Глобална кампања уређивања референци #1Lib1Ref (један библиотекар, једна референца).

▪

Реализован је пројекат „Летњи плато БГБ” – разговори са еминентним писцима на платоу
испред БГБ; ово је био један од најинвентивнијих јавних културних догађаја у Београду.

Изложбе
▪

У продукцији БГБ постављена је изложба о Моми Капору у оквиру манифестације Дани
Београда. Изложба „011- Момо- Капор” урађена је у сарадњи са задужбином „Момчило Момо
Капор”. Аутор изложбе је Бојан Кундачина.

▪

Изложбе БГБ о Милораду Павићу, Душану Радовићу, Владану Десници, Толстоју и
Достојевском гостовале у бројним градовима у Србији и иностранству.

▪

У Галерији Атријум организованe су запажене изложбе којима су представљена савремена
кретања у ликовним уметностима. На самосталним изложбама приказани су радови Предрага
Пеђе Милошевића, Стефана Петронијевића, Здравка Милинковића, Драгана Бартуле, Зорана
Андрића, Рајка Каришића, Иване Флегар, Снежане Маринковић као и уметница из Босне и

5

Херцеговине Хане Дујмовић и Андрее Крнетић. Увид у тенденције у модерној скулптури изван
Србије, понудила нам је и изложба младог хрватског уметника Карла Риса, а токови савремене
мексичке графике представљени су кроз радове Дијане Моралес Галиција.

▪

▪

▪

Изложба у специјалној витрини под називом „Културна добра од изузетног значаја БГБ: Старе
и ретке књиге 17. века на страним језицима“.

▪

Организоване су изложбе у сарадњи са амбасадама Канаде, Индонезије и Мексика.

Издавачка делатност
▪

У Библиотеци Врхови објављен је зборник Ко би могао бити Јовица Аћин, којим је БГБ
обележила 75 година од рођења овог нашег еминентног прозаисте, есејисте и преводиоца.

▪

Покренута је едиција Фестових 50, посвећена најзначајнијем београдском и уопште српском
филмском фестивалу. У оквиру едиције, коју уређује Иван Карл, објављене су две књиге: ФЕСТ:
Завештање од четири слова Уне Чолић Банзић и Милан Вукос: споменар Александра
Мандића, Стеванке Чешљаров и Бојане Андрић.

▪

Објављена је нова књига у едицији „Марија Илић Агапова”: Југословенска омладинска
периодика између два светска рата ауторке Радмиле Тасић.

▪

Објављено је капитално издање Настанак европских језика аутора Марија Алинеија.

ТВ филм о БГБ
▪

У сарадњи са Радио-телевизијом Србије снимљен је ТВ фељтон поводом 90 год. од оснивања
БГБ. Филм је емитован на РТС-у. Ауторка филма је Марија Миљевић Рајшић. Ово је први
професионални филм у Србији у потпуности посвећен једној јавној библиотеци.

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.

▪

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: библиотеци у
оквиру Специјалне болнице за психијатријске болести Ковин, библиотеци Економскотрговинске школе Гњилане, Ранилуг, Удружењу грађана „Клуб Крав Мага” Фоча, Република
Српска, Друштву историчара Србије „Стојан Новаковић“, Основној школи „Душко Радовић“
Сремчица, библиотеци у оснивању у оквиру Друштва за церебралну и дечју парализу
Прокупље, библиотеци Општинске средње техничке школе „Наце Буѓони“, Куманово...

▪

Вршен је бесплатан упис особа са инвалидитетом.

▪

Организована је хуманитарна продајна изложба слика у оквиру акције „Дар на дар“.

Награде
▪

Додељене су награде „Марија Илић Агапова“ – за најбољег библиотекара града Београда
(Тања Ивановић, Библиотека САНУ), „Глигорије Возаровић“ – за најбољег издавача (ИК
Лагуна), награда за најчитанију књигу страног аутора (Прича о онима који одлазе и онима који
остају, Елена Феранте), награда „Читалац године“ и „Повеља за изузетан допринос“ (Марија
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Миљевић Рајшић, уредница и новинарка РТС-а).
▪

Додељенa je наградa за есеј и књижевну критику „Ђорђе Јовановићˮ Марку Аврамовићу за
књигу Не губећи из вида ниједно биће ни предмет: поезија Александра Ристовића.

▪

Додељена је награда „Мома Димић” Ненаду Шапоњи за књигу А Брисел се дâ преходати
лако, у издању Издавачке куће Сајнос из Новог Сада.

▪

БГБ је ове године установила две нове књижевне награде: Награду „Београдски победник” и
Награду „Душан Радовић”.

▪

Директорка БГБ, Јасмина Нинков, изабрана је за члана IFLA Regional division Committee for
Europe.
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IV. ПРЕГЛЕД РАДА У 2021. ГОДИНИ
1. Чланови
У Библиотеку је у 2021. години уписано укупно 132.595 чланова, што је чак 15.000 чланова више
него 2020. године. Поред тога, с обзиром на велики број постојећих и покренутих 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.
БИБЛИОТЕКА (општина)
БГБ

Број чланова
35.473

Стари град

6.479

Врачар

7.349

Вождовац

6.271

Савски венац

3.751

Звездара

12.607

Гроцка

6.509

Нови Београд

15.184

Земун и Сурчин

13.372

Чукарица

8.167

Раковица

4.099

Барајево

3.500

Сопот

4.001

Младеновац

5.833

УКУПНО

132.595

Табела 2: Број уписаних чланова у 2021. години

Посматрано према полу, већи број чланова Библиотеке чине жене, којих је укупно 73.776
(55.64%), док је мушкараца 58.819 (44.36%).

Жене
56%

Мушкарци
44%

Мушкарци
Жене

Графикон 2: Чланови Библиотеке према полу

8

Посматрано према узрасту и занимању највише је чланова предшколског узраста (28%), a за њима
следе ученици основних школа (18%) и пензионери (16%).
БИБЛИОТЕКА
(општина)

Предшк.
узраст

Ученици Ученици Студенти
ОШ
СШ

Запосл.

Незапосл.

Пензионери
до 65 год.

65+

Остали

БГБ

3.154

2.601

3.254

7.850

7.251

534

1.334

8.716

779

Стари град

3.239

1.104

572

90

479

44

20

670

261

Врачар

2.101

1.015

179

407

1.208

167

58

783

1.431

Вождовац

1.786

2.594

257

175

749

89

66

474

81

Савски венац

1.890

598

229

64

633

26

14

252

45

Звездара

6.897

1.973

543

369

1.377

130

53

774

491

Гроцка

2.149

1.826

582

394

891

157

390

118

2

Нови Београд

5.307

2.530

280

188

2.031

260

82

988

3.518

Земун/ Сурчин

3.965

4.469

539

435

1.281

251

191

1.435

806

Чукарица

1.422

1.829

389

773

1.572

289

129

1.605

159

Раковица

627

1.203

146

196

654

178

147

894

54

Барајево

585

589

66

316

845

359

22

692

26

Сопот

1.719

527

144

122

689

89

88

116

507

Младеновац

2.216

1.074

130

146

642

27

449

403

746

3.043

17.920

УКУПНО

37.057

23.932

7.310

11.525

20.302

2.600

20.963

8.906

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

Предшколски узраст
Ученици ОШ

7%
28%

16%

Ученици СШ
Студенти

2%

Запослени

15%
9% 5%

18%

Незапослени
Пензионери
Остали

Графикон 2: Чланови Библиотеке према узрасту, односно занимању,
процентуални однос
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2. Коришћење библиотечко-информационе грађе
У току извештајне године издато је укупно 1.134.619 књига и друге библиотечко-информационе
грађе, што чини око 9 јединица грађе по уписаном члану. Ово je за преко 200.000 јединица грађе
више у односу на 2020. годину када је било издато 920.148.
У оквиру књижне грађе, највише су се изнајмљивале књиге из стране и домаће књижевности,
затим дечје публикације, а најмање публикације из области примењених наука, природних наука
и теологије, што је у потпуности у складу са профилом Библиотеке града Београда, која је јавна
позајмна библиотека општег типа.
БИБЛИОТЕКА (општина)
БГБ

Број издатих
јединица грађе
294.092

Стари град

59.745

Врачар

98.844

Вождовац

67.361

Савски венац

18.837

Звездара

68.374

Гроцка

43.581

Нови Београд

110.597

Земун и Сурчин

107.519

Чукарица

109.190

Раковица

41.799

Барајево

34.269

Сопот

31.004

Младеновац

49.407

УКУПНО

1.134.619

Табела 4: Коришћење фонда у 2021. години

3. Набавка, инвентарисање и обрада
Библиотека је током 2021. године набавила 94.404 јединица грађе – монографских и серијских
публикација, што је за преко 9.000 примерака више него у 2020, када је било набављено 85.249.
Највише публикација је набављено из буџетских средстава БГБ, а потом у оквиру тзв. Републичког
откупа. Библиотека је кроз поклоне, промотивне активности и размену добила око 17.500
примерака књига, часописа и новина.
Редни
број

Начин набавке

1.

Набавка из буџетских средстава

51.438

2.

Конкурс Министарства културе и информисања Републике

20.775

Број примерака
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Србије за откуп књига за библиотеке (тзв. републички откуп)
3.

Локални обавезни примерак

4.668

4.

Поклони (издавача, аутора, сарадника…), промоције и размена

17.523

УКУПНО

94.404
Табела 5: Број набављених јединица грађе у 2021. години

На Конкурсу Министарства културе и информисања за откуп књига за библиотеке конкурисали
смо са четири наша наслова објављена у 2020. години:
▪

Бездане светлости: о књижевном делу Светлане Велмар Јанковић, зборник;

▪

FEST: завештање од четири слова;

▪

Океан Пекић, зборник;

▪

Поштованом Душку Радовићу, зборник.

Сва наша предложена издања стручна комисија Министарства уврстила је у листу публикација за
откуп, што потврђује њихов квалитет. Библиотеке широм Србије откупиле су за своје фондове
укупно 141 примерак наших наслова, у укупној вредности од 85.664,00 дин. Све поручене
публикације су испоручене, а извештај о реализацији достављен Народној библиотеци Србије.
Током 2021. године инвентарисано је 65.111 монографских јединица грађе. Поред тога,
инвентарисано је и 11.878 серијских јединица (новина и часописа) за Фонд периодике.
Организациона јединица

Број инвентарисаних
јединица

Библиотека града Београда

5.778

Стари град „Ђорђе Јовановић”

3.692

Врачар „Петар Кочић”

4.464

Вождовац „Доситеј Обрадовић”

5.709

Савски венац „Исидора Секулић”

3.591

Звездара „Вук Караџић”

5.826

Гроцка „Илија Гарашанин”

3.603

Нови Београд „Вук Караџић”

5.267

Земун и Сурчин „Свети Сава”

6.573

Чукарица „Лаза Костић”

7.837

Раковица „Миодраг Булатовић”

3.446

Барајево „Јован Дучић”

3.161

Сопот „Милован Видаковић”

2.960

Младеновац „Деспот Стефан Лазаревић”

3.204

УКУПНО

65.111

Табела 6: Број инвентарисаних монографских јединица, по одељењима у 2021. години
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Библиотека града Београда, Фонд периодике

Број
јединица

Број томова

Новине

232

11.762

Часописи

40

116

УКУПНО

272

11.878

Табела 7: Број инвентарисаних серијских јединица за Фонд периодике

У 2021. години израђено је 3.736 иницијалних (основних) записа.
У ауторском каталогу обрађено је укупно 3.683 наслова, у стручном 3.156, а у предметном 2.123
наслова (дато 6.543 предметних одредница).
Вршена је и корекција постојећих записа у сва три каталога: редакција, рекаталогизација и
уједначавање 6.149 записа у ауторском каталогу, рекласификација 4.634 записа у стручном
каталогу (9.770 УДК индекса), редакција 2.990 записа у предметном каталогу (дато 7.033
предметних одредница).
Ауторски каталог
Обрађено нових наслова

3.683

Рад на записима

6.149

Стручни каталог

Предметни каталог

3.156

(9.770 УДК
индекса)

2.123
(6.543 предметних
одредница)
4.634
2.990
(7.033 предметних
одредница)

Табела 8: Обрада и редакција кроз сва три каталога у 2021.

Настављен је рад на обради саставних делова публикација – аналитичка обрада монографских
публикација (чланци у зборницима, предговори, поговори). Током 2021. године обрађено је 2.914
чланака, којима су додељене 3.324 предметне одреднице, урађена је предметна редакција 1.279
чланака (додељено 1.666 одредница), као и стручна редакција 1.285 чланака (додељено 1.723
УДК индекса).
Баркодирање фонда је завршено у следећим библиотекама/огранцима: „Доситеј Обрадовић“
(Вождовац); „Бора Станковић“, „Веселин Маслеша“ (Савски венац); „Ђорђе Јовановић“, Дечје
одељење „Драган Лукић“, „Јован Поповић“ (Стари град); „Петар Кочић“, „Растко“ (Врачар); „Вук
Караџић“, „Јефимија“ (Звездара); „Илија Гарашанин“, Дечје одељење (Гроцка); „Нова Галеника“
(Земун); „Вук Караџић“, „Меша Селимовић“, „Бежанија“ (Нови Београд), „Миодраг Булатовић”
(Раковица). У осталим општинским библиотекама баркодирање фонда је у току. Овим процесом
значајно се унапређује аутоматизација пословања.

4. Стара и ретка грађа
Одлуком Владе Републике Србије, чак 5 наслова старе и ретке књиге из фонда БГБ проглашено је
културним добрима од изузетног значаја. Реч је о следећим ретким књигама штампаним у 17.
веку које се налазе у Библиотеци града Београда од првих дана њеног постојања: 1) LUDWIG
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Wilhelm. Certissima relatione della battaglia formidabile data dal sereniss. prencipe Lvigi di Baden
(Извештај о победи Лудвига Вилхелма Баденског над Турцима у бици код Ниша 1689. Италијанско писмо, 17. век); 2) BROWN, Edward. Auf genehmgehaltenes Gutachten und Veranlassung
der Kön. Engell. Medicinischen Gesellschaft in Londen Durch Niederland, Teutschland, Hungarn,
Serbien, Bulgarien, Macedonien, Thessalien, Oesterreich, Steirmarck, Kärnthen, Carniolen, Friaul, [et]c…
gethane ganz sonderbare Reisen... (Немачки језик, 17. век. - Готица. – Путопис); 3) HELLAS. Oder: Das
Welt-Berueffene Feste Griechen-Land… - Augspurg: Druckts Anthonius Nepperschmidt (Немачки језик,
17. век. - Готица. – Путопис); Decker, Johann. Verschiedene Politische und Militarische
Muthmassungen (Немачки језик, 17. век. - Готица. - Политичко-војна хроника за 1687. годину); 5)
Marmora, Andreа. Della historia di Corfv. Libro otto / descritta da Andrea Marmora nobile corcirese.
(Италијанско писмо, 17. век. - Историја Крфа). Посебно се издваја прва наведена монографија,
штампана у Напуљу 1689. године, која је, колико нам је познато, једини сачувани примерак
тиража.
Иначе, Библиотека града Београда по бројности својих записа у Електронском регистру старе и
ретке књиге (http://registar.nb.rs) предњачи међу јавним библиотекама Србије (1.103 унета
предлога).
Током 2021. године на Дигиталну БГБ постављена је колекција старих разгледница о Београду, као
и 5 бројева Недељних илустрација, часописа из 1931. године.

5. Значајни догађаји
▪

Библиотека града Београда обележила је 11. јануара 2021. године 90 година постојања. Том
приликом, 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“. С
обзиром на епидемиолошке околности свечаност је организована на скроман, али
прикладан начин, уз присуство медија и добитника награда. Доделу награда пратило је
обраћање директорке БГБ Јасмине Нинков, која је истакла најзначајнија остварења
Библиотеке у 2020. години.

▪

Потпредседник Владе Републике Србије и министар културе и информисања Маја Гојковић
била је 19. марта 2021. у званичној посети Библиотеци града Београда. Том приликом,
министарка се ближе упознала са начином рада БГБ. Обишла је читаонице и сале (Одељење
уметности, Римску дворану и Вукову салу) у којима се организују културни програми, као и
Позајмно одељење. Такође, Министарка је обишла и депое књига БГБ – стари који се налази
у сутерену централне зграде и нови у оквиру тржног центра „Рајићева". У разговору са
Јасмином Нинков, директорком Библиотеке, прецизирани су даљи облици сарaдње
Министарства културе и информисања и Библиотеке града Београда. БГБ је једна од првих
установа културе коју је на почетку свог мандата посетила министарка Гојковић.
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6. Kултурнo-образовни програми
У мрежи БГБ одржано је укупно 1.882 програма, од чега 423 виртуелних. Број програма је повећан
за око 250 у односу на 2020. годину. Програмима је присуствовало 130.284 посетилаца, уз oко
260.000 виртуелних посета.
И поред незахвалне епидемиолошке ситуације сви огранци из БГБ мреже су се трудили да
организују одређене програме, поштујући званичне здравствене препоруке. У првом кварталу то
су пре свега били онлајн програми, мање изложбене поставке, ликовни и литерарни конкурси,
представљања књига, обележавања јубилеја и радионице са редукованим бројем посетилаца.
Активнија програмска делатност отпочела је од маја месеца, након релаксирања мера у вези са
ковидом-19. Током реализације свих програма поштовале су се важеће епидемиолошке мере.
У оквиру књижевних програма представљене су књиге: Галеб који се смеје Николе Маловића
(учесници: Слађана Илић и аутор); Насилни екстремизам – мултидисциплинарни приступ
ауторки Марије Ђорић, Кристине Брајовић Цар и Александре Марковић (учесници: Александра
Ђурић, Јанко Међедовић, Марија Бранковић и ауторке); Via Dolorosa Дарка Јешића (учесници:
Немања Ротар, Јовица Јашин и аутор); књига песама Сањај снове Александра Илића (учесници:
Бојана Борић Брешковић, Милена Шећеровић, Теодора Сујућ и аутор); У сјенци Феминог ораха
Адема Ада Софтића; „Монструм“ Чедомира Рајичића; Breathing techique – техника дисања
ауторке Марије Кнежевић, у преводу Сибелан Форестер (учесници: Марија Кнежевић, Сибелан
Форестер, Зорица Бечановић Николић и Светлана Томић); Плочници снова ауторке Виолете
Димитрић (учесници: Весна Пешић, Видак Масловарић, Радмила Тонковић и ауторка);
Велелепота секунде аутора Ненада Гугла (учесници: Жељко Младеновић, Хаџи Душан
Милошевић и аутор); Проговори да видим ко си аутора Слободана Роксандића (учесници: Милан
Босиљчић, Арно Гујон и аутор); антологија савремене цинцарске поезије Време памти векове,
коју је приредила Лила Кона; антологија завичајне поезије младеновачких песника Завичајни
ноктурно, коју је приредио Зоран Антонијевић; Средњовековно наслеђе Младеновца, аутора
Велибора Катића и Немање Марковића; књиге из едиције Професионалне вештине ауторке
Драгане Малешевић; монографија Милан Вукос: споменар уредника Александра Мандића у
издању БГБ (учесници: Александар Мандић, Матија Бећковић, Предраг Перишић, Виктор Лазић,
Миодраг Илић, Ирина Суботић и Стеванка Чешљаров); Речи су сенке дела аутора Душка
Лопандића (учесници: Милан Орлић, Невен Цветићанин, Владимир Вереш, Драган Бисенић и
аутор); Јоца Савић – човек коме се клањала Европа аутора Душана Рњака (учествовали: Никита
Миливојевић, Исидора Поповић, Зоран Максимовић и аутор); књига у издању БГБ у оквиру
едиције Марија Илић Агапова ‒ Југословенска омладинска периодика између два светска рата
ауторке Радмиле Тасић (учесници: Александра Вранеш, Јасмина Нинков и ауторка); зборник Ко би
могао бити Јовица Аћин у издању БГБ ‒ Библиотека Врхови (уесници: уредник зборника Михајло
Пантић, Александра Манчић, Мила Медиговић Стефановић, Јовица Аћин и Јасмина Нинков).
На више локација у оквиру БГБ мреже организована је трибина о квизу Потера и односу филмске
уметности и књижевности, на којој су учествовали Милорад Милинковић, филмски редитељ и
Трагач из квиза Потера и Бошко Милосављевић, филмски документариста.
БГБ је узела учешће у пројекту Словеначке амбасаде „EuropeReadr“, у оквиру којег је организован
мобилни павиљон за читање књига на Тргу Републике.
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Међу програмима Дечјег одељења истиче се обележавање Светског дана књиге за децу, 2.
априла, у оквиру којег је организован конкурс „Библиотека – жељотека”, за децу из Србије и
дијаспоре. Поред тога, Дечје одељење је од маја месеца интензивирало организовање
различитих програма за децу: креативно-едукативне радионице, представљања књига, дружења
са писцима, квизови… У оквиру радионица „Време за предшколце” и „Припрема, позор, школа!”
организован је низ програма са децом предшколског узраста, у оквиру којих се на креативан
начин вршила њихова припрема за школу (нпр. учење слова помоћу специјалног робота). Два
пута месечно организоване су радионице приповедања прича за децу и родитеље „Усред среде
прича” и радионице креативног писања. У сарадњи са Одељењем за културу амбасаде Мађарске
организован је програм „Завртите Рубикову коцку”. У сарадњи са ОШ "Драган Ковачевић"
организована креативна радионица за децу са сметњама у развоју. У сарадњи са Културним
центром Лазаревац и вајаром Душаном Рајшићем, организована је ликовна радионица посвећена
Малом Принцу. У сарадњи са Средњом музичком школом „Др Војислав Вучковић” организовано
је музичко-поетско вече. Представљене су књиге Весне Алексић „Дуго мачје лето”, Ане Драговић
Дрљевић Како је Века вештица заволела бајке и Стефана Митића Тићмија Ја сам Акико, Јасминке
Петровић 100 лица столица, Катарине Ђурић Веома висока вештица, Јелене Живановић
Бабарога, Тамаре Лујак Речник словенске митологије и Речник српских митолошких бића,
Милице Ашћерић Смејуљци, Данијеле Квас Рецитанка. У сарадњи са издавачким кућама
организовано је представљање књига Кућа од медењака Тоура Бенедиктсона (ИК PropolisBooks) и
Зиполијево племе Давида Нелоа (ИК Одисеја). Поводом Дана европске баштине организовани су
квиз о народним умотворинама, и радионице о народним предањима. Ово Одељење реализује и
запажене онлајн програме.
Радионица „Популарна наука (физика) кроз интерактивне радионице са децом“ уз коришћење
књиге Урнебесна физика која је добила награду „Невен“ за најбољу књигу из области популарне
науке, одржана је у више термина у нашим библиотекама у Старом граду и на Новом Београду.
Радионицу су водили Бранко Стевановић, коаутор књиге и Драгослав Пауновић.
Влада Арсић, лиценцирани предавач МУП-а Републике Србије, одржао је радионицу „Пошасти
савременог доба (наркоманија, секте, педофилија, трговина људима): Како их препознати и
предупредити?“ у Библиотеци „Петар Кочић“.
Библиотека „Свети Сава” из Земуна организовала је традиционални литерарни и ликовни конкурс
„Пред ликом Светог Саве”.
У Библиотеци „Ђорђе Јовановић“ одржана је радионица креативног писања коју је водио
књижевник проф. др Миомир Петровић.
Огранци у Малом Пожаревцу, Раљи и Рогачи организовали су изложбе и радионице за децу
посвећене обичајима и локалној историји, у оквиру Дана европске баштине.

Манифестације
Литерарно-ликовни конкурс за децу основношколског узраста „Библиотека – жељотекаˮ. Деца су
слала своје приче, песме и ликовне радове о омиљеној, односно идеалној библиотеци. Конкурс
се спроводио на територији читаве Србије и у дијаспори. Награде су уручене почетком априла, у
оквиру обележавања Светског дана дечје књиге.
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Библиотекари БГБ обележили су Светски дан књиге (23. април) и 60 година од смрти нашег
песника Бранка Миљковића казивањем стихова његове песме „Поезију ће сви писати“. У сарадњи
са продукцијском кућом Нинамедија снимљен је спот који је емитован на нашим друштвеним
мрежама. Такође, у излозима БГБ постављена је изложба дечјих илустрација и букмаркера „Моја
омиљена књига”.
У оквиру манифестације Дани Београда 2021. реализоване су две изложбе БГБ: „011- МомоКапор” и „Београд средином XIX века очима Љубомира П. Ненадовића”.
У јуну 2021. године, у читаоници Фонда уметности одржан је завршни програм манифестације
„Читам, па шта”, коју БГБ традиционално организује са циљем популаризовања читања,
разумевања књижевности и развоја лепог писања код деце основношколског узраста. Том
приликом су додељене награде и дипломе. Са децом се дружила књижевница Јасминка
Петровић.
Манифестација „Читалачка значка” одржана је у организацији наших библиотека у Земуну и
Новом Београду, у сарадњи са основним школама, школским библиотекама и Пријатељима деце
Земуна. Манифестација је такмичарског карактера тако да су у оквиру ње додељене награде и
захвалнице.
На платоу испред БГБ и у Позајмном одељењу Амбасада Републике Индонезије и БГБ
организовали су „Индонежански фестивал 2021: изложба заната и културе“, у оквиру којег су
представљена дела стипендиста владе Републике Индонезије. Фестивал су отворили амбасадор
Републике Индонезије Њ.Е. Мохамад Ћандра В. Јуда и помоћник директора БГБ Станка Јовичић.
Плесна група „Бидадари“ изводила је индонежанске традиционалне плесове.
У јулу месецу, по двадесет пети пут, одржана је манифестација „Дани Милована Видаковића“ у
организацији БГБ, одељења Библиотеке „Милован Видаковић“, ГО Сопот и Црквене општине
Неменикуће. Овом приликом организовани су програми у порти манастира Тресије и порти цркве
у Наменикућу. Организован је садржајан културно-уметнички програм. Награда „Мома Димић“
уручена је књижевнику Ненаду Шапоњи за књигу А Брисел се дâ преходати лако, у издању
Издавачке куће Сајнос из Новог Сада.
Средином јула покренут је књижевни пројекат „Летњи плато БГБ”, у оквиру којег је организовано
укупно тринаест разговора са писцима и песницима, на платоу испред Библиотеке. У разговорима
су учествовали најзначајнији српски књижевници: Владимир Пиштало, Мухарем Баздуљ, Михајло
Пантић, Вуле Журић, Владимир Кецмановић, Игор Маројевић, Ненад Шапоња, Неле Карајлић,
Горан Гоцић, Дејан Алексић, Љубица Арсић, Марко Крстић и Зоран Богнар. Овај пројекат је
изузетно медијски пропраћен, о готово сваком разговору је извештавано у Културном дневнику
РТС-а, али и у другим релевантним медијима. Програми су преношени и путем стриминга, на
Фејсбук страни БГБ.
У сарадњи са Центром за језик и културу Цинцара Балкана „Москопоље“ организована је
манифестација „Дани цинцарске књижевности“, 9. и 10. септембра. Свечано је отворена изложба
посвећена значајним књижевницима цинцарског порекла (Бранислав Нушић, Стерија Поповић,
Александар Вучо, Коча Поповић и Борислав Пекић). Изложбу су отвориле Лила Кона, председница
Центра „Москопоље“, и Алма Ризвановић, посебни саветник у Министарству културе и
информисања. У Читаоници фонда уметности представљена је антологија савремене цинцарске
поезије Време памти векове, коју је приредила Лила Кона. На промоцији су своје песме казивали
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бројни песници заступљени у књизи из свих балканских земаља у којима живе Цинцари (Грчка,
Албанија, С. Македонија, Бугарска, Румунија и Србија).
Поводом обележавања УН Међународног дана писмености компанија Color Media
Communications организовала је 8. 9. 2021, у партнерству са Министарством културе и
информисања и БГБ, онлајн конференцију „Књига која ми је променила живот“. На отварању
конференције говорили су: директорка БГБ Јасмина Нинков, посебни саветник министра културе и
информисања Гордана Предић и градоначелник града Београда проф. др Зоран Радојичић. У
првом панелу „Речи које мењају“ учествовали су глумица Вјера Мујовић, књижевници Марко
Крстић и Драгана Мокан, бук инфлуенсерка Славка Влалукин и Јелена Башевић, ауторка блога
Снови у коферима. Панел је модерирала новинарка Невена Кувељић. У другом панелу
„Библиотерапија“ говорили су психолог Ана Мирковић, књижевник Бранко Росић, глумица Миона
Марковић, и бук инфлуенсерка Ивана Смиљанић. Разговор је модерирала је директорка магазина
Diplomacy & Commerce Ружа Вељовић.
И ове године БГБ је учествовала у организацији и реализацији програма у оквиру манифестације
„Дани европске баштине” (септембар-октобар). Овогодишња тема, „(Културно) наслеђе за све“
(Нeritage: All Inclusive), инспирисала је библиотекаре широм наше мреже који су припремили
богате и разноврсне изложбе, презентације и радионице за кориснике свих узраста.
БГБ је учествовала и у овогодишњој манифестацији „Ноћ истраживача“ својим видео прилогом о
популарној науци за децу.
Библиотека „Милован Видаковић“ организовала је девети књижевни конкурс за децу на тему
„Прича мога краја” (октобар-децембар).

Онлајн програми
Настављена је реализација онлајн програма преко Фејсбука, Твитера, Инстаграма и Јутјуб канала
БГБ. Издвајају се следећи програми:
▪

„Библиотеке су свет” – представници амбасада и иностраних културних центара
представљају своју библиотечку грађу и читају стихове омиљених песника своје земље на
матерњем језику. На овај начин током првог тромесечја представљени су Шведска, Данска,
Пољска, Израел, Бразил, Чешка, Мађарска, Индија, Аустрија, Мексико, Малезија, Словенија,
Институт Конфуције, Руски дом и Турски културни центар.

▪

„Драгоцености Библиотеке града Београда” – виртуелна шетња кроз посебна одељења и
фондове БГБ у оквиру које наши библиотекари путем видео клипова јавност упознају са
богатим фондовима БГБ (Гроцка, Звездара, Сопот, Нови Београд – Фонд руске литературе
„Сергеј Михалков”).

▪

„Приче са путовања" – од средине октобра 2020. до јуна 2021, уз овај виртуелни програм
„путoвали” смо по Србији и свету. Посетиоци наших друштвених мрежа имали су прилику да
чују и погледају приче о незаборавним путовањима наших саговорника, страствених
путника и планинара. Приче се снимају и емитују у видео формату.

▪

„Песма/прича на дар” – онлајн програм у оквиру којег се емитују видео клипови познатих
песама или прича у интерпретацији колегиница библиотекара из Дечјег одељења.
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▪

Онлајн наградни конкурс „Настави причу” на коме су деца и родитељи заједно осмислили
наставак приче „Школа за вукове” (у сарадњи са ИК PropolisBooks).

▪

Две језичке онлајн радионице са ученицима Српске допунске школе у Словенији, у сарадњи
са наставницима српског језика у дијаспори.

▪

Онлајн књижевно дружење са децом из Српске допунске школе у Француској, Словенији,
Италији, Грчкој, Немачкој, Швајцарској, Норвешкој, Данској и Енглеској, поводом
обележавања Дана словенске писмености, у сарадњи са Културним центром Чукарица.

▪

Онлајн изложба радова Милоша Живковића „Милош и његове лутке”.

▪

У оквиру сарадње БГБ са Психоаналитичким друштвом Србије др Весна Брзев Ћурчић
одржала је виртуелно предавање „Читајмо али не заборавимо једни друге".

▪

Емитовање видео спота „Поезију ће сви писати“.

▪

Емитовање видео прилога о популарној науци за децу у оквиру „Ноћи истраживача”.

▪

Преношење путем стриминга разговора с писцима у оквиру „Летњег платоа БГБ”.

Онлајн програми и акције промовисане су путем посебно осмишљених промотивних кампања, у
сарадњи са компанијом Нинамедија. По броју, разноврсности и медијском одјеку онлајн
програма, БГБ је далеко најактивнија библиотека у Србији.

Изложбе
Са излагачком делатношћу се због пандемије активније започело од средине марта. У Галерији
„Атријум” организовано је 17 изложби:
▪ Годишња изложба Библиотеке града Београда;
▪ Изложба слика „Нити и метафоре“ Предрага Пеђе Милошевића;
▪ Изложба слика и колажа „Изгубљена архитектура” Стефана Петронијевића;
▪ Изложба слика и скулптура „Замишљања додир са реалношћу“ Здравка Милинковића;
▪ Изложба слика и скулптура „Уточишта“ Драгана Бартуле;
▪ Изложба „Црна Гора: народ, језик, црква“ у историјским документима, у организацији
Матице српске – Друштва чланова у Црној Гори. На отварању су говорили: академик Миро
Вуксановић, државни секретар Министарства спољних послова Немања Старовић,
председник Матице српске – Друштва чланова у ЦГ Јелица Стојновић; Јасмина Нинков и
аутор Јован Маркуш;
▪ Изложба слика „Ода радости“ Зорана Андрића;
▪ Изложба фотографија „Портрети моји савременици“ Рајка Каришића;
▪ Изложба графика „Колаграфија- експерименти у графици“ Иване Флегар;
▪ Изложба фотографија „Културно наслеђе кроз објектив старих фотографа“ Тамаша Фодора,
Градска библиотека Вршац;
▪ Изложба посвећена Зарији Вукићевићу „Можда ће једном видети колико сам волео своју
земљу и свој народ“ Гордане Вучковић, Јасмине Марковић и Мирка Демића, Народна
библиотека Крагујевац;
▪ Изложба слика „Сликарство оптимизма и синергије чула“ Хане Дујмовић;
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▪ Изложба радова на папиру „Провокације природе, евокације симбола“ Љубице Јелисавац
Катић;
▪ Изложба „Нити сећања“ групе А Трио;
▪ Изложба скулптура „Umbrae“ Карла Риса;
▪ Изложба цртежа и графика „Животиње“ Андрее Крнетић Грбић;
▪ Изложба графика „Многобројне могућности линије“ Дијане Моралес Галиције.
У Галерији „Бранко Миљковић” организовано је укупно 15 изложби, од којих издвајамо:
▪

„Када је свет стао, оне нису” – 30 уметничких фотографија Игора Мандића и 10 аудио
прича новинарке Сандре Мандић, у организацији Агенције УН за родну равноправност и
оснаживање жена, у сарадњи са Координационим телом за родну равноправност РС,
Делегацијом ЕУ у Србији и Француском амбасадом у Србији;

▪

Спортски савез особа са инвалидитетом Београда и Друштво за спорт и рекреацију
инвалида Звездара у сарадњи са ГО Звездара и Библиотеком „Вук Караџић“ организовали
су продајну изложбу слика у оквиру хуманитарне акције „Дар на дар“;

▪

Радови са ликовног конкурса „Дете је дете, да га волите и разумете“, у оквиру Програма
обележавања Дечије недеље, у организацији Пријатеља деце општине Звездара;

▪

Радови са конкурса за дечју карикатуру „Мали Пјер“, пријатељи деце општине Звездара;

▪

Изложба плаката „Поруке за лакшу и лепшу 2022.”, Волонтерски сервис Звездаре;

▪

Изложба дечјих радова ‚‚Посматрам, цртам, спознајем свет", ЕЦ Звездарац;

▪

Изложба Креатополис арт студија, радови младих уметника различитог узраста.

У Завичајном одељењу (јануар–март) организована је Изложба књига и објављених архивских
докумената поводом 180 година од оснивања „Театра на Ђумруку“ – првог српског аматерског,
потом и професионалног народног позоришта у Београду. Аутор изложбе је Марија Ивановић.
Изложба (са каталогом) у специјалној витрини под називом „Културна добра од изузетног значаја
БГБ: Старе и ретке књиге 17. века на страним језицима“ (децембар). Пет изложених старих и
ретких књига проглашене су културним добрима од изузетног значаја и спадају у највреднију
грађу из фонда БГБ. Ауторка изложбе и каталога је Љубица Ћоровић.
У продукцији БГБ постављена је изложба о Моми Капору у априлу, у оквиру манифестације Дани
Београда 2021, на платоу испред Библиотеке. Изложба „011- Момо- Капор” урађена је у сарадњи
са задужбином „Момчило Момо Капор”. На отварању су говорили градски секретар за културу
Иван Карл, директорка БГБ Јасмина Нинков, супруга писца Љиљана Капор, глумица Рада Ђуричин
и аутор изложбе Бојан Кундачина.
У оквиру манифестације Дани Београда 2021. постављена је изложба БГБ „Београд средином XIX
века очима Љубомира П. Ненадовића”. Изложба је посвећена слици Београда у Шумадинки, листу
за књижевност, забаву и новости (1850–1857), коју је уређивао и за коју је преводио и писао
Љубомир П. Ненадовић.
Мултимедијална изложба БГБ „Павић од Ш до А”, посвећена животу и раду Милорада Павића,
гостовала је у марту у Библиотеци „Центар за културу” Кладово, а у мају у Културном центру
Сопот. У новембру је организовано гостовање у просторијама Заједнице српских клубова у Бечу, у
организацији Аустријско-српско културног друштва „Вилхелмина Мина Kараџић. Изложбу је
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отворио амбасадор Републике Србије у Бечу, њ.е. Небојша Родић.
Изложба БГБ „Толстој и Достојевски у српској култури”, ауторке Наташе Булатовић, гостовала је у:
Градској библиотеци Вршац (март), Библиотеци „Центар за културу” Кладово (април), Библиотеци
„Димитрије Туцовић“ у Лазаревцу (мај), Народној и универзитетској библиотеци Републике
Српске у Бањалуци (јун), Културном центру Новог сада (јун), Народној библиотеци Требиња (јул),
Дому културе „Јевто Дедијер“ у Билећи (јул), манастиру Крка у Далмацији (август), Дому културе
општине Нови Бечеј (септембар), Српској читаоници у Иригу (октобар), Културном центру Кикинда
(октобар), Народној библиотеци „Десанка Максимовић“ Лопаре, Република Српска (новембар),
Галерији Културног центра Источно Ново Сарајево (новембар), Народној библиотеци „Филип
Вишњић“ у Бијељини (новембар), Народној библиотеци у Хан Пијеску (децембар).
Мултимедијална изложба „Достојевски у српској култури“, исте ауторке, приказана је у оквиру
манифестације „Дани руске културе“ у Новом Саду на онлајн платформи Новосадског сајма (март).
БГБ је уступила грађу из свог Фонда периодике за изложбу „Хронолошка ретроспектива историјата
Савеза самосталних синдиката Београда“, која је постављена 15-22. марта на Тргу Републике у
Београду, поводом 120 година постојања Самосталног синдиката Србије.
Поводом Светског дана књиге (23. април) у излозима Библиотеке града Београда постављена је
изложба „Моја омиљена књига”, коју су чиниле дечје илустрације и букмаркери које су радили
ученици ОШ „Уједињене нације”.
БГБ и Амбасада Мексика приредили су у мају 2021. у оквиру Београдског месеца фотографије
изложбу фотографија Јакоба Прада „Ecosistema CDMIX 06050" у Позајмном одељењу и излозима
БГБ. Изложбу су отворили Карлос Феликс, амбасадор Мексика и Јасмина Нинков, директор
Библиотеке града Београда.
БГБ и Амбасада Канаде су у јуну 2021. приредили изложбу „Београд-Отава:
дипломатски односи од успостављања до данас“ (поводом 80 година од успостављања
дипломатских односа Београд-Отава). Изложбу су отворили Њ.Е. Џајлз Норман, амбасадор
Kанаде у Србији и Јасмина Нинков.
БГБ и Амбасада Републике Индонезије организовали су крајем јуна „Индонежански фестивал
2021: изложба заната и културе“.
Изложба „Био једном један лаф – Душан Радовић“, ауторки Виолете Ђорђевић и Владиславе
Ивковић-Марковић гостовала је у Народној библиотеци „Филип Вишњић“ у Бијељини, (август).
У Завичајном одељењу (август), била је постављена изложба „Београдско четворојеванђеље и
свет српске старе књиге“, у част прве књиге штампане у Београду која се чува у нашем фонду.
Изложба у Фонду периодике под насловом „Београдска периодика XIX века”, у оквиру Дана
европске баштине (септембар) и изложба часописа и новина поводом јубилеја добијања и
уручења Нобелове награде – „60 година од доделе Нобелове награде Иви Андрићу“ (децембaр).
Библиотека Милован Видаковић у Сопоту организовала је изложбу књига и ликовног
стваралаштва „Културно наслеђе Сопота кроз књиге и слике‟, из своје завичајне збирке.
Библиотека „Петар Кочић“ организовала је у оквиру Дана европске баштине изложбу „Ми
градимо Храм ‒ Храм гради нас“, о историјату подизања Храма Светог Саве (септембар).
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Изложба „Унитас – изложба графика студената Факултета примењених уметности“ организована
је у октобру у Позајмном одељењу.
У сарадњи са Градским заводом за јавно здравље Београд, у Дечјем одељењу организована је
ликовна изложба радова деце из београдских предшколских установа пристиглих на конкурс
„Бирам паметније, храним се здравије”, поводом обележавања Светског дана хране (oктобар).
У оквиру програма „И ја имам таленат”, у Дечјем одељењу организована је изложба цртежа Илије
Лакићевића, талентованог ученика осмог разреда ОШ "Никола Тесла" (новембар).
У излозима БГБ се сваког месеца у сарадњи са издавачким кућама у Србији и региону постављају
изложбе књига које представљају њихову најновију издавачку продукцију, као и изложбе у
сарадњи са амбасадама и иностраним културним центрима.

7. Онлајн услуге
У ситуацији када су физички контакти са корисницима ограничени, квалитетни онлајн садржаји и
услуге БГБ долазе до пуног изражаја.
Електронски каталог БГБ (https://opac.bisis.rs), израђен по узору на најсавременије светске
библиотечке каталоге, омогућава корисницима комплетан преглед наших библиотечких фондова,
резервисање књига, преглед тренутно задужених књига, увид у историју читања, оцењивање
прочитаних књига, прављење читалачких полица и друге услуге. Непрестано нам стиже низ
похвалних коментара, попут овог: Поштовани, Овим путем бих желео да вам се захвалим што
сте улепшали електронски каталог. Доста је прегледнију, комфорнији за коришћење,
естетски лепши од претходног. Сада постаје право задовољство бити члан Библиотеке града
Београда. Само наставите са радом и надам се да ће све више читалаца препознати труд
једне државне установе и постати корисник Бгб-а (М. Станковић).
Дигитална библиотека (digitalna.bgb.rs), са око 650 наслова књига, периодике, старих географских
карата и разгледница које се чувају у нашем Одељењу посебних фондова. Сва грађа је текстуално
претражива и доступна у пуном тексту. Током извештајне године посетило ју је 8.073 јединствених
корисника, уз 10.347 сесија и 35.950 приказа страница.
„Шта да читам” – портал за препоруке књига за читање, www.stadacitam.rs. Портал је у првих
девет месеци 2021. посетило 17.000 појединачних корисника, уз 20.000 сесија.
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.
У току је израда мобилне апликације мБИСИС која ће пружити једно ново искуство коришћења
услуга Библиотеке онлајн путем.
По броју и разноврсности онлајн услуга БГБ је водећа јавна библиотека у Србији.
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8. Пројекти
Својом обухватном пројектном делатношћу БГБ се већ дужи низ година истиче међу српским
установама културе. Библиотека је у 2021. години започела односно наставила реализацију више
значајних међународних, националних и регионалних пројеката:
▪

▪

БГБ реализује међународни двогодишњи пројекат „Enhancing Key Civic Competences for the
Post-truth Era: News Literacy and Critical Thinking” (ESSENTIAL), подржан 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. У досадашњем периоду израђени су обимна студија News Literacy and Critical
Thinking Skills in the Post-Truth Era и тренинг курс о новинској писмености који се састоји из
17 модула груписаних у три поглавља. Креирани су и специјални веб сајт
(https://newslitproject.net) и Фејсбук страна пројекта.
Министарство културе и информисања подржало је у оквиру својих конкурса чак пет
пројеката БГБ, са укупним износом од 12.700.000 дин. по чему смо једна од науспешнијих
установа културе у Србији. Реч је о следећим пројектима:
o „Библиотека у џепу корисника – мБИСИС” (област библиотечко-информационе
делатности; грант од 8.070.000 дин). Пројекат унапређења библиотечког пословања
израдом мобилне андроид и iOS апликације мБИСИС (мој/мобилни БИСИС).
Апликација има следеће функционалности: Претраживање е-каталога и коришћење
свих његових функционалности; Електронска чланска карта; Услуга Питај
библиотекара; Календар дешавања; Мапа библиотека; Контакт подаци и радно
време библиотеке; Обавештења; Најчешћа питања.
o „Израда апликација за повезивање дигиталних библиотека са библиотечкоинформационим системом БИСИС 5 у циљу ефикасног иновативног представљања
културног наслеђа” (област дигитализације; грант од 1.300.000 дин). У оквиру пројекта
развијена су два софтвера: 1) за приказ дигиталних извора у БИСИС 5 е-каталогу 2) за
пренос метаподатака из БИСИС-а 5 у дигиталне библиотеке.
o „Презентација рестауриране и конзервиране старе и ретке библиотечке грађе
Библиотеке града Београда од изузетног и великог значаја путем специјалне
изложбене витрине” (област старе и ретке књиге; грант од 2.780.000 дин). У оквиру
пројекта набављена је посебна изложбена витрина која омогућава контролисану
температуру и влажност, чиме су дугорочно обезбеђени услови за јавно
презентовање вредне грађе из фондова БГБ.
o Откуп уметничког дела Николе Марковића Сусрет Јоакима и Ане испред златне
капије, принт, акрилик на платну, позлата (област визуелних уметности; грант од
250.000 дин).
o Откуп уметничког дела Уроша Ђурића Уметност за класно друштво, уље на платну
(област визуелних уметности; грант од 300.000 дин).

▪

Међународни пројекат „Re-designing and co-creating innovative cultural heritage services
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through libraries” (iTSELF) завршен је у августу. Пројекат је реализован у оквиру Еразмус+
програма, уз подршку Европске комисије. У пројекту је учествовало 6 установа из исто
толико европских земаља. Главни циљ пројекта био је развијање ефикасних метода за
креирање иновативних сервиса за промовисање културног наслеђа Током марта и јуна
месеца шесторо наших запослених учествовало је у тродневним онлајн радионицама у
оквиру којих су развијани пројекти промовисања културног наслеђа из наших посебних
фондова. У оквиру пројекта је 28.07.2021. године у БГБ одржан стручни скуп под називом
„Kреирање иновативних услуга за промовисање културног наслеђа у библиотекама”. На
скупу је присуствовало педесетак библиотекара и стручњака из других баштинских
установа из читаве Србије. У оквиру пројекта креирани су Фејсбук, Инстаграм и Твитер
профил у сврху промовисања културног наслећа из фондова БГБ. Припремљен је
материјал за онлајн курс. Завршна конференција пројекта одржана је 24. августа на Зум
платформи.
▪

Три 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; 3) Глобална кампања уређивања референци #1Lib1Ref
(један библиотекар, једна референца), реализована од 15. јануара до 5. фебруара 2021.
Успех ове кампање био је изузетан, и Википедија на српском је са унетих највише
референци на глобалном нивоу сврстана на прво место у свету по доприносу
проверљивости чланака. У кампањи су учествовали Викимедија Србије, Библиотека града
Београда, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић” и Викимедијина Заједница
Републике Српске.

▪

У оквиру Јавног конкурса за организовање спровођења јавних радова, БГБ је у сарадњи са
НСЗ Филијала Београд ангажовала на спровођењу јавног рада у Библиотеци три особе са
инвалидитетом.

9. Матичне функције
У току 2021. године, стручни радници Одељења за унапређење библиотечке делатности
обављали су послове који су у редовној матичној надлежности овог Одељења: пружање стручне
помоћи библиотекарима из школских, специјалних и јавних библиотека, прикупљање података за
базу Мрежа библиотека Србије (МБС), пословe везане за рад у програму за библиотечко
пословање БИСИС 5, припрему за надзоре над стручним радом библиотека и др.

Надзор

37

Регистрација

Стручна помоћ

МБС
база

2

1.798

415

Едукација
Семинари за
запослене у
библиотеци

БИСИС
обука

9

1.580
сати

Табела 9: Aктивности у оквиру матичних функција у 2021. години
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У току 2021. године обављено је 37 надзора над стручним радом библиотекa: Републичког
сеизмолошког завода, Музеја афричке уметности, Историјског архива Београда, Етнографског
музеја, Музеја примењене уметности, Министарства финансија – Пореске управе, Музеја
позоришне уметности, Дома ученика средњих школа „Милутин Миланковић“, ОШ „Јелена
Ћетковић“, Музеја Југославије, ОШ „Михаило П. Алас“, ОШ „Бранко Радичевић“ Батајница (Земун),
Природњачког музеја, ОШ „Бошко Палковљевић Пинки“ Батајница (Земун), Специјалне болнице
„Свети Сава“, ОШ „Стеван Синђелић“ (Звездара), ОШ „Светислав Голубовић Митраљета“ Батајница
(Земун), Трговачке школе, ОШ „Иван Горан Ковачић“ (Звездара), ОШ „Дринка Павловић“ (Стари
град), Првe економскe школe, Државног архива Србије, Архива Југославије, Дирекције за мере и
драгоцене метале, Вишег јавног тужилаштва, Средње техничке ПТТ школе, Дома ученика средњих
школа „Патријарх Павле“, „БАС“ – Београдске аутобуске станице, ОШ „Алекса Шантић“ Калуђерица
(Гроцка), ОШ „Владислав Петковић Дис“ Велики мокри луг (Звездара), ОШ „Вељко
Дугошевић“ Звездара, ОШ „Свети Сава“ Врчин (Гроцка), ОШ „Павле Поповић“ Вранић (Барајево),
ОШ „1300 каплара“ Звездара, ОШ „Марија Бурсаћ“ (Звездара), Уставног суда Србије и
Ваздухопловне академије.
У 2021. години регистрованe су две библиотеке општег типа у установама: библиотека Дома
ученика средњих школа „Милутин Миланковић“ и библиотека Специјалне болнице „Свети Сава“.
Пружање редовне стручне помоћи и консултације са библиотекарима представљају главни део
инструктивног рада Одељења за унапређење библиотечке делатности и обухватају сваки вид
стручне помоћи и обуке у библиотекарству. У току 2021. Године стручна помоћ пружена је (у
просторијама Одељења, телефонским путем и/или електронском поштом) 1.798 пута
библиотекама различитог типа.
Током 2020. године Народна библиотека Србије је креирала нову базу Мрежа библиотека Србије
у коју се уносе подаци о раду свих библиотека на територији Србије. База је смештена на
серверима НБС и попуњава се онлајн. Све библиотеке директно у базу уносе тражене податке и
тако израђују Извештај о библиотечком пословању. БГБ координира (контролише и коригује) унос
података свих библиотека за које је она матична. Исправно попуњени извештаји прослеђени су
Матичној служби Народне библиотеке Србије (273 Извештаја за 2020. годину, односно школску
2019/2020. годину). Матична служба Народне библиотеке Србије је крајем октобра месеца
дефинитивно окончала пријем и обраду извештаја за 2020. годину (школску 2019/2020. годину) и
од почетка новембра библиотекари школских библиотека су почели са слањем извештаја за
школску 2020/2021. годину. До краја 2021. године БГБ је прегледала, кориговала и проследила
НБС 62 извештаја. Када се на тај број дода и 80 извештаја који су урађени у овој години за 2019.
извештајну годину, долазимо до податка да је Одељење за унапређење библиотечке делатности,
у току 2021. године, примило, обрадило и проследило укупно 415 извештаја о библиотечком
пословању.

10. Стручнe активности и стручно усавршавање
Библиотекари Библиотеке града Београда присуствовали су на више конференција и стручних
скупова у земљи и иностранству, са или без реферата. За запослене је организовано и пет
акредитованих семинара, од којих су два реализована за две групе полазника.

24

У организацији Заједнице матичних библиотека Србије и Народне библиотеке „Радоје
Домановић“ у Лесковцу 9-11 септембра одржан је стручно-научни скуп Библионет 2021, са темом
„Библиотека од куће: изазови и могућности организације библиотечких услуга током пандемије“.
Директорка БГБ Јасмина Нинков била је члан Програмског одбора и Радног председништва.
Четири стручна радника су представила радове: Исидора Ињац и Владислава Ивковић Марковић
(„Виртуелни културни програми Библиотеке града Београда“), Марина Неђић („Школске
библиотеке у време пандемије: изазови и могућности организације библиотечких услуга у
школама које образују ученике са инвалидитетом на територији Београда“) и Виолета Ђорђевић
(„Креативност као лек: програми културе у доба короне“).
БГБ је у оквиру пројекта iTSELF огранизовала у јулу месецу стручни скуп под називом „Kреирање
иновативних услуга за промовисање културног наслеђа у библиотекама”. Скуп је отворила
директорка БГБ Јасмина Нинков, а излагања су имали Станка Јовичић, Марјан Маринковић, Бојан
Кундачина, Милена Огњановић и Анђела Иванић. Они су представили резултате пројекта и
поделили са присутнима стечена знања и искуства. На скупу је присуствовало педесетак
библиотекара и стручњака из других баштинских установа из читаве Србије: Београда, Новог Сада,
Лесковца, Шапца, Крушевца, Смедерева, Пирота, Чачка, Ужица, Панчева…
Од 14. до 16. децембра у Крагујевцу је одржана 18. конференција БДС „После 2020: Нове прилике
и перспективе“. Из БГБ су на овој Конференцији учествовали Марјан Маринковић (члан
Организационог одбора конференције и модератор сесије), Станка Јовичић (аутор рада „Пројекат
ESSENTIAL – Унапређење кључних грађанских вештина у ери пост-истине: новинска писменост и
критичко мишљење“), Виолета Ђорђевић (аутор рада „Кроз сарадњу до нових прилика“) и
Оливера Настић (Члан УО БДС и модератор панел сесије „Пет за пет: пет питања за реализаторе
пет успешних пројеката“). Конференција је била хибридног типа тако да ју је више наших
запослених пратило путем Зум платформе.
Остале конференције и скупови на којима су учествовали библиотекари Библиотеке града
Београда:
IFLA/ALA Webinar (with NPSIG): „Open Access and Libraries: Lessons from COVID-19 and Our Path
Towards the Future”, 12. јануар 2021; Вебинар „Library staff: identifying, qualifying, employing and
training Online“, 15. март 2021; Boosting digital skills and competences for librarians", The Biblio
Consortium webinar, 31. март 2021; Онлајн Међународна конференција World Children Conference,
Nicosia/Turkish Republic of Northern Cyprus, Özay Günsel Children University, 21-23. мај 2021; Онлајн
скуп РНИДС (Регистра за национални Интернет домен): „Ћирилица у дигиталном свету“, 27. јануар
2021; Вебинар „Обрада скениране грађе у програму ScanTailor“, 1. април и 25. март 2021;
Међународнa конференцијa „Дигитално образовање 2021“, 8-10. април 2021; Прва међународна
онлајн конференција „Дигитална трансформација у култури и образовању“ (1st International Online
Conference on Digital Transformation in Culture and Education) “, 14-16. април 2021; 11. стручни скуп
„Манастири и библиотеке – чувари културне баштине“, Библиотека манастира Велика Ремета на
Фрушкој гори, 19. и 20. мај 2021; Двадесет пети годишњи семинар мреже Библиотеке нашег
окружења „Облици и методи дигиталних комуникација (2) – друштвене мреже и Библионица“,
Бања Врујци, 1-3. јун 2021; Конференција „За боље образовање – Преузми иницијативу”,
Научно-технолошки парк у Нишу, 5. јун 2021; Међународно стручно саветовање у оквиру 64.
„Змајевих дечјих игара“, Нови Сад, Матица српска, 10. и 11. јун 2021; Виртуелна међународна
конференција „Liber 2021“, 23-25. јун 2021; Виртуелна међународна конференција „IFLA World

25

Library and Information Congress 2021“, 17-19. август 2021; 3. округли стол „Футур други“,
Загребачко књижничарско друштво, 17. септембар 2021; Седма национална научно-стручна
конференција са међународним учешћем „Креативно образовање: спремност за неспремност”,
Београд, Удружење Bazaar, 4-7. јул 2021; XVIII конференцијa Националног центра за
дигитализацију „Дигитализација културне баштине, старих записа из природних и друштвених
наука и дигитална хуманистика“, Математички факултет у Београду, 14. септембар 2021; 12.
округли стол за школске књижнице: стручни скуп са међународним судјеловањем, Хрватско
књижничарско друштво, 13. октобар 2021; ALL DIGITALL SUMMIT 2021, Брисел, Белгија, 13-15.
октобар 2021; Округли стол: Е – извори – потребе корисника народних и школских књижница,
Загреб, Национална и свеучилишна књижница, 12. новембар 2021; EUROPEANA 2021 – RECOVER,
REBUILD, GROW, Холандија, 10-12. новембар 2021; Жички сабор библиотекара, Краљево, 6-8.
октобар 2021; Вебинар „Усклађивање организације и систематизације рада у јавним
библиотекама“, 22. октобар 2021; Вебинар „Са књигама на е: е-књига и електронска позајмица у
библиотекама“, 9. новембар 2021.
У просторијама БГБ у 2021. години организовано је пет акредитованих семинара, од којих су два
реализована по два пута, за две групе полазника:
▪

„Облици и методи дигиталних комуникација у раду са младим корисницима библиотечких
услуга“, аутора Мирка Марковића; одржана два семинара: 20. и 21.10.2021.

▪

„Иновације у библиотекарству – какву библиотеку желимо“, ауторке Бебе Станковић из
Народне библиотеке Србије; одржана два семинара: 25. и 26.10.2021.

▪

„Мултисензорна библиотека – библиотека за све“, ауторки Тамаре Радојчић, школског
библиотекара и Снежане Николић, дефектолога из ШОСО „Милан Петровић“; 27.10.2021.

▪

„Креирајте свој дигитални свет“, аутора Сузане Танасијевић, Иване Пешић и Ивице
Лазаревића из Народне библиотеке „Радислав Никчевић“ Јагодина; 10.10.2021.

▪

„Дигиталне претраживе колекције – формирање и претраживање: теоријски и практични
приступ“, аутора Адама Софронијевића из УБ „Светозар Марковић“; 14.10.2021.

Семинарима су присуствовала укупно 92 запослена из БГБ.
Стручни испит у библиотечко-информационој делатности у току 2021. године положило је 6
кандидата из Библиотеке града Београда – 4 су стекла звање дипломирани библиотекар, а 2
кандидата су стекла звање књижничар.

11. Објекти
У фебруару 2021. године отворена је реновирана библиотека „Доситеј Обрадовић”, централна
библиотека на Вождовцу. На отварању су говорили Горан Весић, заменик градоначелника, Ивана
Томић Илић, председница ГО Вождовац и Јасмина Нинков, директорка БГБ. Овом приликом су
представници градске и општинске власти поклонили књиге реновираној библиотеци. У
потпуности је реновирано њено позајмно одељење, које чине две просторно повезане, грађом и
ентеријером одвојене, а опет уклопљене целине – одељење намењено одраслим корисницима и
део намењен дечјој популацији. У оквиру реконструкције овог централног библиотечког
простора, величине 120m2, уређен је ентеријер, замењени су прозори, а Библиотека је
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опремљена новим, модерним полицама и намештајем. Модернизовано је пословање
баркодирањем библиотечког фонда, чиме се убрзава процес задуживања и раздуживања грађе,
као и процес ревизије. Реновирање библиотеке извршено је средствима из буџета Града
Београда. На овај начин грађанима општине Вождовац, али и читавог Београда омогућено је да
користе услуге и проводе време у савременој, добро опремљеној библиотеци, са богатим
књижним фондом од око 20.000 јединица библиотечке грађе. Почетком марта 2021,
представници ГО Вождовац посетили су библиотеку и донирали књиге домаћих аутора. Јасмина
Нинков, директорка БГБ је том приликом разговарала са Андријаном Русић, чланицом Опшинског
већа ГО Вождовац и Душицом Јовановић, председницом Савета за младе ГО Вождовац о даљој
сарадњи Библиотеке и Општине у циљу развоја културе читања у овој локалној заједници.
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 октобру 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. Поред радова на
санацији и ојачању темеља, извођени су и радови на реконструкцији машинских и електроинсталација као и неопходни молерски и подополагачки радови. Током првог квартала 2021. сви
радови су окончани. У току је добијање сагласности надлежних органа на технички пријем
изведених радова. Због поменутих радова Одељење за рад са корисницима није радило од 04. до
22. фебруара.
Због комплетног реновирања Делта Конгресног Центра (некадашњи Сава Центар) Огранак
„Владан Десница”, у којем се налази и фонд руске књиге, исељен је. Сва грађа и намештај су
уредно спаковани и пренешени у депо БГБ. Уговор о закупу је раскинут.
Због неадекватних и небезбедних услова за рад трајно је затворен Огранак ,,Милутин Ускоковић",
Браће Јерковић бр. 97. Објекат је враћен власнику примопредајом 23.12.2021.
У сарадњи са општином Младеновац инициран је пројекат комплетне реконструкције Библиотеке
„Деспот Стефан Лазаревић” у Младеновцу. Одабрани пројектанти су, у сарадњи са БГБ, израдили
идејни пројекат новог унутрашњег изгледа библиотеке. Добијено је и решење о одобрењу
извођења радова.
Након одобрења Управног одбора БГБ и сагласности Секретаријата за културу, БГБ је потписала
уговор о закупу за отварање новог огранка у Умци. У току извештајне године комплетан простор је
опремљен са полицама и намештајем и у потпуности припремљен за рад.

12. Опрема
Уз подршку Министарства културе и информисања набављена је специјална изложбена витрина
за излагање старе и ретке грађе, најсавременија витрина овог типа у Србији.
Настављено је са унапређењем рачунарске опреме тако да су у току извештајне године купљена 4
лаптоп рачунара и 36 монитора.
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Набављена су 24 нова баркод штампача тако да се баркодирање фонда може вршити и у
огранцима у БГБ мрежи.

13. Промотивне активности
Вишегодишњим преданим напором да оно што ради учини што видљивијим, Библиотека се
испрофилисала као установа културе која спроводи успешне промотивне акције и кампање. И у
2021. години наставили смо да на различите начине и уз помоћ различитих комуникационих
канала негујемо БГБ бренд, и интензивно промовишемо своје активности, књиге и културу
читања.
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.
Поводом јубилеја – 90. рођендана БГБ, осмишљени су и израђени различити промотивни
материјали: разгледнице, торбе, магнети, кесе, промо табле. Урађен је у промотивни видео клип
посвећен Дану библиотеке. Посебно треба истаћи репринт разгледница из наше колекције старе и
ретке грађе са мотивима старог Београда, оригинално штампаних у првим деценијама 20. века.
У тексту „Најлепше библиотеке у Србији”, објављеном у часопису City Magazine (2. март 2021),
аутор текста Љубисав Панић издвојио је земунску Библиотеку „Свети Сава” као једну од
најлепших у Србији.
Током децембра на Филолошком факултету у Београду био је постављен промотивни штанд БГБ.
Активности Библиотеке промовишу се на дневном нивоу путем наших званичних страница на
друштвеним мрежама, као и преко нашег веб сајта и Јутјуб канала. Покренуте су специјалне
Фејсбук, Инстаграм и Твитер стране под називом Илустрована историја Београда за
промовисање културног наслеђа из фондова БГБ.
Континуирано се спроводи блиска сарадња са медијима, који су информисани о свим нашим
програмима и другим активностима. Као резултат тога, рад Библиотеке је одлично медијски
презентован, и наша кућа спада у највидљивије установе културе у земљи. Компанија
Нинамедија нам обезбеђује прес клипинг тако да имамо детаљан увид у обим и начин нашег
пристуства у медијима.

14. Сарадња
Библиотека је током 2021. године партнерски сарађивала са различитим институцијама и
организацијама: градским и републичким властима, библиотекама у Србији и иностранству,
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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.
Истичемо сарадњу са амбасадама САД (Амерички кутак), Канаде, Шведске, Индонезије, Данске,
Пољске, Бразила, Мађарске, Аустрије, Мексика, Малезије, Словеније, Чешке, Индије, Израела и
Египта.
Када су у питању центри и установе културе посебно смо сарађивали са Руским домом,
Институтом Конфуције, Турским културним центром, Аустријско-српским културним друштвом
„Вилхелмина Мина Караџић" из Беча, Библиотеком „Центар за културу” Кладово, Народном
библиотеком Крагујевац, Градском библиотеком Вршац, НБ „Филип Вишњић“ у Бијељини,
Културним центром Кикинда, Културним центром Источно Ново Сарајево, Центром за језик и
културу Цинцара Балкана „Москопоље“. Потписан је Протокол о сарадњи са Kултурним центром
Војводине „Милош Црњански”.
Међу удружењима, истакли бисмо сарадњу са Викимедијом Србије, Удружењем „Изражајност”,
Психоаналитичким друштвом Србије, Гетеовим друштвом у Београду, Удружењем Македонаца у
Београду „Македониум", Спортским савезом особа са инвалидитетом Београда, Удружењем
студената са хендикепом, Удружењем особа са инвалидитетом Београд, Удружењем за помоћ
женама са хендикепом ‚‚Из круга", Удружењем за помоћ ментално недовољно развијеним
особама, …
Значајна сарадња остварена је и са Градским заводом за јавно здравље, Националном службом
за запошљавање и Институтом за трансфузију крви.
Са још девет јавних библиотека из Новог Сада, Шапца, Зрењанина, Кикинде, Сремске Митровице,
Панчева, Обреновца, Лазаревца и Палилуле партнерски смо реализовали пројекат развоја
мобилне апликације мБИСИС. Са међународним партнерима из Турске, Словеније и Летоније
развијамо пројекат посвећен новинској писмености.
Са позориштима „Бошко Буха”, Позориште на Теразијама, Атеље 212, Београдско драмско
позориште и УК „Вук С. Караџић” уговорени су такозвани културни пакети у оквиру којих чланови
БГБ добијају попуст на куповину позоришних карата.
Са многим угледним издавачким кућама сарађивали смо на промовисању књиге и читања кроз
заједничко организовање програма, промовисање књига у излозима Библиотеке и др.
Наставили смо блиску сарадњу са предшколским установама на територији града Београда – упис
предшколаца у Библиотеку и организовани програми за предшколце, као и сарадњу са више
удружења особа са инвалидитетом на програмима и бесплатном учлањењу у БГБ.
Уз традиционално добру сарадњу са свим најзначајнијим медијима, међу којом се издваја
сарадња са Радио-телевизијом Србије и дневним листом Политика, у 2021. је успостављена и
посебна сарадња са Телевизијом науке и уметности BRAINZ и телевизијом Спутњик.
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15. Издавачка делатност
Покренута је едиција Фестових 50, посвећена најзначајнијем београдском и уопште српском
филмском фестивалу. У оквиру едиције, коју уређује Иван Карл, објављене су две књиге:
▪

ФЕСТ: Завештање од четири слова, Уна Чолић Банзић, и

▪

Улица Милана Вукоса: споменар, Стеванка Чешљаров, Бојана Андрић и Александар
Мандић.

На конференцији за новинаре у оквиру 49. ФЕСТ-а о овим издањима говорили су Иван Карл,
секретар за културу Града Београда, Јасмина Нинков, директорка БГБ, Уна Чолић Банзић и
Александар Мандић. Обе монографије су богато илустроване архивским фотографијама.
У Библиотеци Врхови објављен је зборник Ко би могао бити Јовица Аћин, поводом 75 година од
рођења нашег познатог књижевника и преводиоца. Уредник издања је Михајло Пантић.
Објављена је нова књига у едицији Марија Илић Агапова: Југословенска – омладинска периодика
између два светска рата, ауторке Радмиле Тасић (уредник Жељко Вучковић).
У суиздаваштву БГБ са ИК „Прометеј” објављено је капитално издање Настанак европских језика
италијанског филолога Марија Алинеија.

16. 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, као и друге
едукативне акције у вези са јавним здрављем (Међународни дан борбе против злоупотребе и
незаконите трговине дрогама, Светски дан срца…).
Донирано је око 2.000 књига (сувишни примерци) културним и образовним установама:
библиотеци у оквиру Специјалне болнице за психијатријске болести Ковин; библиотеци
Економско-трговинске школе Гњилане, Ранилуг; Удружењу грађана „Клуб Крав Мага” Фоча,
Република Српска; Друштву историчара Србије „Стојан Новаковић“; Основној школи „Душко
Радовић“ Сремчица; библиотеци у оснивању у оквиру Друштва за церебралну и дечју парализу
Прокупље; библиотеци Општинске средње техничке школе „Наце Буѓони“, Куманово
(Македонија); Центру за Србе у расејању „Свети Сава“; библиотеци у оснивању при Цркви рођења
светог Јована Крститеља у Јашуњи, Лесковац; библиотеци Учитељског факултета; библиотеци ОШ
у селу Бања, општина Србица.
Настављено је учешће у хуманитарној акцији донирања књига у организацији РТС ‚‚Књига
солидарности", и акцији помоћи за особе са инвалидитетом „Чеп за хендикеп”.
У просторијама БГБ, у сарадњи са Институтом за трансфузију крви, организоване су месечне
акције добровољног давања крви. Сви даваоци добијају бесплатну чланску карту Библиотеке.
Спортски савез особа са инвалидитетом Београда и Друштво за спорт и рекреацију инвалида
Звездара у сарадњи са ГО Звездара и Библиотеком „Вук Караџић“ организовали су у галерији
Огранка „Бранко Миљковић“ продајну хуманитарну изложбу слика Марка Игњатијевића са
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циљем да се приход усмери као помоћ социјално угроженим појединцима и породицама са
Звездаре. Ова изложба је део велике хуманитарне акције „Дар на дар“.
Реализовано је више бесплатних колективних уписа кроз сарадњу са удружењима особа са
инвалидитетом. Настављено је бесплатно учлањење у БГБ лица старијих од 65 година.

17. Награде
БГБ је у оквиру јубиларног деведесетог Дана Библиотеке доделила следеће награде:
▪

Награда „Марија Илић Агапова”, за најбољег библиотекара са територије града Београда
додељена је Тањи Ивановић, библиотекару-саветнику у Библиотеци Српске академије
наука и уметности.

▪

Награда „Глигорије Возаровић” за најбољег издавача у 2020. години додељена је
Издавачкој кућа „Лагуна”.

▪

Према подацима из мреже Библиотеке града Београда најчитанија књига савремене
преведене књижевности у 2020. години је роман Прича о онима који одлазе и онима који
остају, италијанске књижевнице Елене Феранте, у издању Издавачког предузећа Booka.

▪

Награда „Читалац године” у категорији деце до 14 година припала је једанаестогодишњем
Денису Рахмановићу из општине Палилула.

▪

Специјално признање Библиотеке града Београда – Повеља за изузетан допринос, ове
године је додељена Марији Миљевић Рајшић, уредници и новинарки РТС-а која је
редовно пратила све програмске активности и ширу јавност упознавала са целокупним
радом Библиотеке града Београда.

Наградa за есеј и књижевну критику „Ђорђе Јовановићˮ додељенa je Марку Аврамовићу за књигу
Не губећи из вида ниједно биће ни предмет: поезија Александра Ристовића, у издању Фондације
Александар Невски, ИП Принцип из Београда.
Награда „Мома Димић”, коју БГБ и ГО Сопот додељују бијенално за прозно дело које на
уметнички релевантан начин остварује везе са другим културама, уручена је Ненаду Шапоњи за
књигу А Брисел се дâ преходати лако, у издању Издавачке куће Сајнос из Новог Сада.
Astrid Lindgren Memorial Award је највећа међународна литерарна награда у области књижевности
за децу. БГБ има ту част да предлаже кандидате из Србије. И ове године кандидовали смо
књижевнике Јасминку Петровић и Љубивоја Ршумовића.
Награде, дипломе и захвалнице додељене су учесницима у манифестацијама такмичарског
карактера: „Читам, па шта”, „Читалачка значка” и „Библиотека – жељотека”.
У Читаоници Фонда уметности додељена је Награда дечје критике „Доситејево перо”, у
организацији Пријатеља деце Вождовца и Пријатеља деце Земуна.
Библиотека града Београда установила је 2021. године две нове књижевне награде: Награду
„Београдски победник” и Награду „Душан Радовић”.
Награда „Београдски победник” ће се додељивати једном годишње за најбољи роман написан на
српском језику у претходној години. Награда се састоји од статуе Београдског победника која је
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рад академског вајара Зорана Кузмановића, дипломе и новчаног износа од 10.000 eвра у
динарској противвредности.
Награда „Душан Радовић” ће се додељивати једном годишње за књижевност за децу и омладину
у оквиру свих жанрова у претходној години. Награда се састоји од статуете Душана Радовића која
је рад академског вајара Зорана Кузмановића, дипломе и новчаног износа од 5.000 евра у
динарској противвредности.
Овогодишњи конкурси за обе награде су расписани и били су отворени до 15. децембра.

18. Финансијско пословање, правни и општи послови
У оквиру кровног „Пројекта изградње информационог система БГБ” реализован је пројекат
„Имплементација процеса за канцеларијско пословање”. Пројекат је подразумевао израду нових
функционалности UniDocs софтвера имплементираног 2019. и 2020. године, чиме је
аутоматизовано управљање пословном документацијом на нивоу читаве БГБ мреже. Кроз
пројекат реализован 2020. године успостављен је активан рад у UniDocs апликацији за интерну и
административну комуникацију у оквиру БГБ мреже, а пројектом из 2021. имплементирано је и
канцеларијско пословање. Запослени из Сектора за финансијске, правне и опште послове
руководили су овим пословима.
У јануару 2021. године спроведене су активности у вези са пописом имовине и обавеза
Библиотеке града Београда на дан 31.12.2020. Извештај Централне пописне комисије о
извршеном попису усвојен је одлуком Управног одбора бр. 349 дана 27.01.2021. Годишњи
Финасијски извештај за 2020. годину усвојен је од стране Управног одбора дана 26.02.2021.
Наведени извештаји су достављени Државној ревизорској институцији у склопу ревизије завршног
рачуна града Београда за 2020. годину. Годишњи извештај о систему финансијског управљања и
контроле за 2020. годину достављен је у прописаном року Министарству финансија Републике
Србије – Централној јединици за хармонизацију. У јулу су предузете радње за ревизију система
ФУК у БГБ.
Годишњи финансијски извештај за 2020. годину као и периодични извештаји о извршењу буџета
за 2021. годину су у законским роковима достављени надлежним органима.
У току 2021. године извршено је мерење услова радне околине запослених, како у зимском тако и
у летњем режиму рада. Изршено је и испитивање електроинсталација у објектима БГБ.
За запослене је организована обука за пружање прве помоћи као и обука из противпожарне
заштите.
У четвртом кварталу 2021. године БГБ је извршила ревизију система ФУК и надоградњу постојећег
система имплементацијом новог софтвера .
У 2021. години БГБ је остварила укупне приходе и примања у износу од 422.456.503,67 дин.
Укупно остварени расходи и издаци у овом периоду износили су 424.326.614,83 дин. Све преузете
обавезе уредно су измирене.
У извештајној години спроведени су следећи поступци јавних набавки:
▪

02/21 Набавка библиотечке грађе;
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▪

03/21 Набавка библиотечке грађе;

▪

04/21 Дистрибуција библиотечке грађе;

▪

05/21 Имплементација процеса за канцеларијско пословање;

▪

07/21 Радови на текућем одржавању објеката;

▪

08/21 Намештај за библиотеке;

▪

09/21 Израда и инсталација изложбене витрине;

▪

10/21 Унапређење система БИСИС-5;

▪

11/21 Услуге штампања.

За све планиране јавне набавке, пре отпочињања поступка, обезбеђена је претходна сагласност
оснивача за њихово спровођење.
Планирана јавна набавка 01-21 Набавка рачунара није спроведена због чињенице да Служба за
Централизоване јавне набавке, преко које је требало спровести набавку, није до половине
новембра ни покренула поступак. Како планирана средства не би остала неискоришћена БГБ је
самостално спровела поступак набавке на који се не примењује Закон о јавним набавкама.
Поступци свих осталих јавних набавки су спроведени, потписани су уговори са изабраним
понуђачима и извршена је њихова реализација.
Тим БГБ за планирање јавних набавки састајао се и саставио прелиминарни списак јавних набавки
за 2022. годину. Извршене су потребне радње и оснивачу је достављен предлог Финансијског
плана за 2022. годину. Дана 29.12.2021. године Управни одбор је усвојио Финансијски план за
2022. годину за који је добијена сагласност Секретаријата за финансије.
Почетком месеца децембра покренуте су активности у вези са вршењем годишњег пописа
имовине и обавеза БГБ.
Достављени су извештаји Министарству културе и информисања о реализацији и наменском
утрошку средстава остварених на конкурсима код овог Министарства.
Извршен је повраћај неутрошених средстава у буџет Града Београда.
У току 2021. године одржане су две седнице Надзорног одбора Библиотеке града Београда (НО
БГБ) и шеснаест седница Управног одбора Библиотеке града Београда (УО БГБ).
На VII седници НО БГБ одржаној дана 26.01.2021. године донета је Одлука да на основу увида и
разматрања Извештаја Централне пописне комисије о извршеном попису основних средстава,
робе на залихама, готовине и готовинских еквивалената, финансијских пласмана, потраживања и
обавеза са стањем на дан 31.12.2020. године, Надзорни одбор БГБ предложи Управном одбору
БГБ да донесе коначну одлуку о усвајању наведеног Извештаја Централне пописне комисије.
На VIII седници НО БГБ одржаној 25.02.2021. године донете су следеће одлуке:
▪ Одлука да на основу увида и разматрања редовног годишњег Финансијског извештаја БГБ за
2020. годину Надзорни одбор БГБ предложи Управном одбору БГБ да донесе коначну
одлуку о усвајању годишњег Финансијског извештаја БГБ за 2020. годину;
▪ Одлука да на основу увида и разматрања редовног годишњег Извештаја о раду БГБ за 2020.
годину Надзорни одбор БГБ предложи Управном одбору БГБ да донесе коначну одлуку о
усвајању Извештаја о раду БГБ за 2020. годину.

33

На XXXIX седници УО БГБ одржаној дана 27.01.2021. године донете су следеће одлуке:
▪ Одлука којом је усвојен Извештај Централне пописне комисије о извршеном попису
имовине и обавеза Библиотеке града Београда на дан 31.12.2020. године;
▪ Одлука којом је одобрен расход 77 основних средстава услед дотрајалости, истрошености и
неиспаравности, укупне набавне вредности 1.866.278,36 дин., отписане вредности
1.836.407,53 дин. и садашње вредности 29.870,83 дин;
▪ Одлука којом су именовани чланови Програмског савета Галерије Атријум;
▪ Одлука којом је усвојен Извештај о ванредној ревизији библиотечко-информационе грађе у
Одељењу библиотеке „Миодраг Булатовић“ Раковица, и одобрен расход 2.456 једин. грађе;
▪ Одлука којом је усвојен Извештај о ванредној ревизији библиотечко-информационе грађе у
Огранку ,,Милош Црњански" (Раковица) и одобрен расход 1.416 јединица грађе;
▪ Одлука којом је усвојен Извештај о ванредној ревизији библиотечко информационе грађе у
Одељењу библиотеке „Јован Дучић“ Барајево, и одобрен расход 2.263 јединице грађе;
▪ Одлука којом је усвојен Извештај о ванредној ревизији библиотечко-информационе грађе у
Огранку ,,Бранко Ћопић" Вранић, и одобрен расход 772 јединице грађе.
На XL седници УО БГБ одржаној дана 08.02.2021. године донета је Одлука којом је усвојена
измена Финансијског плана прихода и расхода БГБ за 2021. годину.
На XLI седници УО БГБ одржаној дана 26.02.2021. године донете су следеће одлуке:
▪ Одлука којом је усвојен годишњи Финансијски извештај БГБ за 2020. годину;
▪ Одлука којом је усвојен Извештај о раду БГБ за 2020. годину;
▪ Одлука којом је усвојен Правилник о ближем уређивању начина и процедуре планирања,
спровођења поступка јавне набавке, праћења извршења уговора о јавној набавци и начина
планирања и спровођења набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује и
набавки друштвених и других посебних услуга;
▪ Одлука којом су утврђене цене услуга за изнајмљивање свих простора БГБ.
На XLII седници УО БГБ одржаној дана 03.03.2021. године донете су следеће одлуке:
▪ Одлука да се поводом обележавања Међународног дана жена (8. март) припаднице
женског пола могу учланити у Библиотеку града Београда под повлашћеним условима
(попуст од 50% на цену индивидуалне чланарине);
▪ Одлука којом је усвојен Извештај о делимичној ревизији библиотечко-информационе грађе
у Одељењу библиотеке „Деспот Стефан Лазаревић“ (Младеновац) и одобрен расход 5.844
јединица грађе;
▪ Одлука којом је усвојен Извештај о делимичној ревизији библиотечко-информационе грађе
у Одељењу библиотеке „Деспот Стефан Лазаревић“ – дечје одељење (Младеновац) и
одобрен расход 769 јединица грађе.
На XLII седници УО БГБ одржаној дана 03.03.2021. године донета је Одлука којом је усвојена
измена Финансијског плана прихода и расхода БГБ за 2021. годину.
На XLIII седници УО БГБ одржаној дана 30.03.2021. године донета је Одлука којом је усвојена
измена Финансијског плана прихода и расхода БГБ за 2021. годину.
На XLIV седници УО БГБ одржаној дана 09.04.2021. године донета је Одлука којом је именован
жири за доделу књижевне Награде „Мома Димић” у саставу од пет чланова: проф. др Михајло
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Пантић (председник), проф. Живка Маричић, Сања Милић, др Слађана Илић, Јасмина Нинков,
директор БГБ. Одређено је да мандат чланова жирија траје две године.
На XLV седници УО БГБ одржаној дана 15.06.2021. године донете су следеће одлуке:
▪ Одлука којом је усвојена измена Финансијског плана прихода и расхода БГБ за 2021. год.;
▪ Одлука којом је одобрено учлањење у БГБ мрежи по повлашћеним условима (попуст од
50% на цену чланарине) у оквиру манифестације „Ноћ књиге”.
На XLVI седници УО БГБ одржаној дана 18.06.2021. године донете су следеће одлуке:
▪ Одлука којом је усвојен Извештај о раду Библиотеке града Београда за период јануар–март
2021. године;
▪ Одлука којом је именован жири за доделу Награде „Ђорђе Јовановић” за 2020/21. годину у
саставу: проф. др Љиљана Пешикан-Љуштановић (председник), др Слађана Илић; Др Јана
Алексић; утврђена висина Наградe „Ђорђе Јовановић” за 2020/21. годину, утврђен хонорар
за рад чланова жирија и хонорар за израду уметничке плакете.
▪ Одлука којом је одобрено да се директорки Библиотеке града Београда увећа основна
плата од 30% месечно из сопствених прихода БГБ.
На XLVII седници УО БГБ одржаној дана 04.08.20221. године донете су следеће одлуке:
▪ Одлука којом је усвојена измена Финансијског плана прихода и расхода БГБ за 2021. год.;
▪ Одлука којом су утврђене продајне цене издања БГБ према.
На XLVIII седници УО БГБ одржаној дана 03.09.2021. године донете су следеће одлуке:
▪ Одлука којом је усвојен Извештај о раду БГБ за период јануар–јун 2021. године;
▪ Одлука којом је усвојен Правилник о додели Награде „Београдски победник”;
▪ Одлука којом је усвојен Правилник о додели Награде „Душан Радовић”;
▪ Одлука о именовању чланова жирија за доделу Награде „Београдски победник”;
▪ Одлука о именовању чланова жирија за доделу Награде „Душан Радовић”.
На XLVIX седници УО БГБ одржаној дана 25. 10. 2021. године донета је одлука којом је извршена
измена Финансијског плана прихода и расхода Библиотеке града Београда за 2021. годину
(ребаланс III).
На L седници УО БГБ одржаној дана 02. 11. 2021. године донете су следеће oдлуке:
▪ Одлука којом је усвојен Извештај о ванредној ревизији у Одељењу библиотеке ,,Ђорђе
Јовановић“ Стари град, и одобрен расход 3.477 јединица грађе;
▪ Одлука којом је усвојен Извештај о ванредној ревизији у Одељењу библиотеке ,,Свети Сава“
Земун и Сурчин, Огранак „Нови град”, и одобрен расход 978 јединица грађе;
▪ Одлука о трајном затварању огранка „Милутин Ускоковић” Вождовац;
▪ Одлука којом је усвојен Извештај о раду БГБ за период јануар-септембар 2021. године.
На LI седници УО БГБ одржаној дана 01. 12. 2021. године донете су следеће одлуке:
▪ Одлука којом је усвојен Правилник о безбедности и здравља на раду у БГБ;
▪ Одлука којом је усвојен Правилник о средствима и опреми за личну заштиту на раду;
▪ Одлука којом је усвојен Правилник о употреби службених мобилних телефона;
▪ Одлука којом је усвојен предлог да се Огранаку у Умци да назив „Борислав Радовић”
▪ Одлука којом је усвојен Извештај о делимичној ревизији у Одељењу библиотеке ,,Вук
Караџић“ Нови Београд, Огранак „Бежанија”, и одобрен расход 1.157 јединица грађе;
▪ Одлука којом је усвојен Извештај о ванредној ревизији у Одељењу библиотеке ,,Милован
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Видаковић“ Сопот, и одобрен расход 1.617 јединица грађе;
На LII седници УО БГБ одржаној дана 20. 12. 2021. године донете су следеће одлуке:
▪ Одлука о именовању чланова жирија за доделу Награде „Марија Илић Агапова”
▪ Одлука о именовању чланова жирија за доделу Награде „Глигорије Возаревић”.
▪ Одлука којом је дата сагласност БГБ за преузимање обавеза за реализацију уговора на
период од две године за јавне набавке које ће се спровести у 2022. години (електрична
енергија, погонска средстава за моторна возила, услуге мобилне телефоније).
На LIII седници УО БГБ одржаној дана 29. 12. 2021. године донете су следеће одлуке:
▪ Одлука којом је усвојен Програм рада са Финансијским планом БГБ за 2022. годину;
▪ Одлука којом је дата сагласност БГБ за преузимање обавеза за реализацију уговора на
период од три године, за јавну набавку Путничка возила-оперативни лизинг.
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