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Упоредни приказ појединих исхода 
рада матичних библиотека у 

Републици Србији 

 

 

Сажетак 
 

Сврха овог истраживања јесте анализирање делатности матичних библиотека у Србији током 

2014. године као покушај да се дође до података који ће дати одговоре на питања: у којој мери се 

наше јавне библиотеке налазе у својој културној мисији просвећивања народа, да ли покушавају и 

колико успевају да се суоче са изазовима и препрекама друштва знања, и да ли су библиотеке  

отворене за промене? Истраживање  обухвата анкетни онлајн упитник који је послат свим 

матичним библиотекама у Републици Србији,  а такође су коришћени  веб-сајтови матичних 

библиотека, извештаји о раду народних библиотека за период 2014. године као и узајамнa базa 

података COBIB.SR. Након фазе прикупљања података, сачињен је приказ резултата ове анкете, те 

су на тај начин добијене одређене информације, упоредно аналитички приказане, које су мапирале 

и ближе фактички окарактерисале рад наших матичних библиотека. 

Кључне речи: матичне библиотеке, библиотечка делатност, истраживање, анкетни упитник, 

приказ резултата, друштво знања 
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Општи подаци о истраживању 
 

Истраживање је спровела трочлана група библиотекара, запослених у Градској 

библиотеци Карло Бијелицки у Сомбору, представивши пројекат Упоредни приказ 

појединих исхода рада матичних библиотека у Републици Србији. Истраживање је  

базирано на сакупљању одређених података и спроведено је у периоду од јануара до јула 

2015. године. Пројекат је подржан од стране Народне библиотеке Србије и реализован је у 

сарадњи са Владимиром Шекуларцем, начелником Одељења за истраживење и развој 

библиотечког система. Сврха овог истраживања је анализирање делатности матичних 

библиотека у Србији током 2014. године као покушај да се помоћу добијених 

информација, упоредно аналитички приказаних, мапира и ближе фактички карактерише 

рад наших јавних библиотека, које су и матичне у срединама  у којима су смештене.  

Узорак 

Од укупно 24 матичне библиотеке у Србији, у истраживању  је учествовало 20: 

 Народна библиотека „Јован Поповићˮ, Кикинда                              

 Матична библиотека „Светозар Марковићˮ, Зајечар 

 Библиотека „Глигорије Возаровићˮ, Сремска Митровица 

 Библиотека шабачка, Шабац 

 Народна библиотека „Вук Караџићˮ, Крагујевац 

 Народна библиотека Пирот, Пирот 

 Народна библиотека „Илија М. Петровићˮ, Пожаревац 

 Народна библиотека Ужице, Ужице 

 Градска библиотека Szabadkai Városi Könyvtár,  Суботица 

 Народна библиотека „Бора Станковићˮ, Врање 

 Народна библиотека „Стефан Првовенчаниˮ, Краљево 

 Градска народна библиотека „Жарко Зрењанинˮ, Зрењанин 

 Матична библиотека „Љубомир Ненадовићˮ, Ваљево 

 Народна библиотека „Радоје Домановићˮ, Лесковац 

 Градска библиотека у Новом Саду, Нови Сад 

 Народна библиотека Смедерево, Смедерево 

 Народна библиотека Крушевац, Крушевац 

 Народна библиотека „Стеван Сремацˮ, Ниш 

 Градска библиотека „Карло Бијелицкиˮ, Сомбор 

 Градска библиотека града Београда, Београд 
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Анкетни онлајн упитник попунило је 19 библиотека, док је за Градску библиотеку града 

Београда као извор података коришћен извештај о раду за 2014. годину који је доступан 

на званичном сајту библиотеке, на адреси http://www.bgb.rs/.  

Методологија 
Основу чини емпиријска метода истраживања. У истраживању  је коришћен анкетни 

онлајн упитник који садржи 12 питања. Упитник је послат свим матичним библиотекама 

са ставкама које су у вези са програмском делатношћу и садржајима који се реализују у 

библиотекама, затим у вези са подацима о сарадњи са невладиним организацијама и 

групама грађана, прекограничном сарадњом, издавачком делатношћу, бројем посетилаца 

на програмима и манифестацијама које библиотеке организују, бројем чланова, бројем 

прибављане библиотечке грађе, у вези са сталним манифестацијама повереним на 

организацију библиотекама, у вези са периодиком, дигитализацијом и сл. Такође су 

коришћени  веб-сајтови матичних библиотека, извештаји о раду народних библиотека за 

период 2014. године као и узајамнa базa података COBIB.SR. Упитник је саставила и 

интерпретирала обраду података библиотекарка Марина Брња, уз помоћ библиотекарке 

Иње Фирањ, који је одобрен од стране Владимира Шекуларца, начелника Одељења за 

истраживење и развој библиотечког система Народне библиотеке Србије. У обради 

података учествовала је и библиотекарка Бранислава Опачић.  

Приказ резултата 
Питања од редног броја 1 до 3 испитују број чланова уписаних у библиотеке у 2014. 

години, затим број позајмљене и прибављене грађе.  

Библиотеке су груписане у три категорије (I, II и III), а критеријум је био број уписаних 

чланова у 2014. години.  

I категорија: седам матичних библиотека (График 1.) са бројем уписаних чланова до 5.000. 

 

График 1: Приказ броја уписаних чланова у 2014. години (број уписаних чланова до 5.000) 

II категорија: осам матичних библиотека са бројем уписаних чланова од 5.000 до 10.000 

(График 2.)  

Народна библиотека "Јован Поповић", Кикинда 

Матична библиотека "Светозар Марковић", Зајечар 

Народна библиотека Пирот, Пирот 

Народна библиотека "Бора Станковић", Врање 

Градска народна библиотека "Жарко Зрењанин", Зрењанин 

Матична библиотека "Љубомир Ненадовић", Ваљево 

Народна библиотека "Илија М. Петровић", Пожаревац 

1798 

1916 

2000 

2781 

3832 

3834 

4706 

Колико ваша библиотека има чланова? 

http://www.bgb.rs/
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График 2 : Приказ броја уписаних чланова у 2014. години (број уписаних чланова од 5.000 до 10.000) 

 

III категорија: пет матичних библиотека са бројем уписаних чланова преко 10.000 

 

График 3 : Приказ броја уписаних чланова у 2014. години (број уписаних чланова преко 10.000) 

 

 

 

 

 

 

Библиотека "Глигорије Возаровић", Сремска … 

Народна библиотека Ужице, Ужице 

Градска библиотека Суботица Szabadkai Városi … 

Народна библиотека "Радоје Домановић", … 

Народна библиотека Смедерево, Смедерево 

Народна библиотека Крушевац, Крушевац 

Народна библиотека ‘’Стеван Сремац’’, Ниш 

Градска библиотека "Карло Бијелицки", Сомбор 

6722 

5561 

6311 

9209 

8081 

6200 

7698 

6456 

Колико ваша библиотека има чланова? 

Библиотека шабачка,Шабац 

Народна библиотека "Вук Караџић", Крагујевац 

Народна библиотека "Стефан Првовенчани", 
Краљево 

Градска библиотека у Новом Саду, Нови Сад 

Библиотека града Београда, Београд 

16830 

16578 

11081 

25421 

142983 

Колико ваша библиотека има чланова? 
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Бројчано стање позајмљене грађе у библиотекама за 2014. годину:  

 I категорија (библиотеке са бројем уписаних чланова до 5000) 

 II категорија (библиотеке са бројем уписаних чланова од 5000 до 10.000) 

 III категорија (библиотеке са бројем уписаних чланова преко 10.000) 

График 4 : Приказ броја позајмљене грађе у 2014. години I категорија 

 

График 5 : Приказ броја позајмљене грађе у 2014. години II категорија 

 

Народна библиотека "Јован Поповић", Кикинда 

Матична библиотека "Светозар Марковић", Зајечар 

Народна библиотека Пирот, Пирот 

Народна библиотека "Бора Станковић", Врање 

Градска народна библиотека "Жарко Зрењанин", Зрењанин 

Матична библиотека "Љубомир Ненадовић", Ваљево 

Народна библиотека "Илија М. Петровић", Пожаревац 

15229 

50757 

19318 

35558 

106568 

74918 

73274 

Колико позајмљене грађе сте евидентирали у 
2014. години? 

Народна библиотека Ужице, Ужице 

Градска библиотека Суботица Szabadkai Városi Könyvtár … 

Народна библиотека "Радоје Домановић", Лесковац 

Народна библиотека Смедерево, Смедерево 

Народна библиотека Крушевац, Крушевац 

Народна библиотека ‘’Стеван Сремац’’, Ниш 

Градска библиотека "Карло Бијелицки", Сомбор 

176823 

185077 

111787 

136290 

106918 

143584 

98800 

Колико позајмљене грађе сте евидентирали у 2014. 
години? 
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График 6 : Приказ броја позајмљене грађе у 2014. години III категорија 

 

Број грађе које су библиотеке прибавиле у 2014. години: 

 I категорија (библиотеке са бројем уписаних чланова до 5000) 

 II категорија (библиотеке са бројем уписаних чланова од 5000 до 10.000) 

 III категорија (библиотеке са бројем уписаних чланова преко 10.000) 

 

 

График 7 : Приказ броја прибављене грађе у 2014. години I категорија 

Библиотека шабачка,Шабац 

Народна библиотека "Вук Караџић", Крагујевац 

Народна библиотека "Стефан Првовенчани", … 

Градска библиотека у Новом Саду, Нови Сад 

Библиотека града Београда, Београд 

246915 

391899 

11044 

416708 

2046331 

Колико позајмљене грађе сте евидентирали у 
2014. години? 

Народна библиотека "Јован Поповић", Кикинда 

Матична библиотека "Светозар Марковић", Зајечар 

Народна библиотека Пирот, Пирот 

Народна библиотека "Бора Станковић", Врање 

Градска народна библиотека "Жарко Зрењанин", Зрењанин 

Матична библиотека "Љубомир Ненадовић", Ваљево 

Народна библиотека "Илија М. Петровић", Пожаревац 

3508 

3783 

3197 

2777 

3694 

3952 

5319 

Колико грађе (књижне и некњижне) је ваша 
библиотека прибавила у 2014. години? 
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График 8 : Приказ броја прибављене грађе у 2014. години II категорија 

 

 

 

График 9 : Приказ броја прибављене грађе у 2014. години III категорија 

 

 

 

 

Библиотека "Глигорије Возаровић", Сремска Митровица 

Народна библиотека Ужице, Ужице 

Градска библиотека Суботица Szabadkai Városi Könyvtár … 

Народна библиотека Смедерево, Смедерево 

Народна библиотека Крушевац, Крушевац 

Народна библиотека ‘’Стеван Сремац’’, Ниш 

Градска библиотека "Карло Бијелицки", Сомбор 

Народна библиотека "Илија М. Петровић", Пожаревац 

Библиотека шабачка 

Народна библиотека "Стефан Првовенчани", Краљево 

5518 

4204 

6345 

5899 

5238 

4061 

4659 

5319 

5684 

6081 

Колико грађе (књижне и некњижне) је ваша 
библиотека прибавила у 2014. години? 

*Народна библиотека "Радоје Домановић", Лесковац - нема податка 

Народна библиотека "Вук Караџић", Крагујевац 

Градска библиотека у Новом Саду, Нови Сад 

Библиотека града Београда, Београд 

11755 

18586 

52472 

Колико грађе (књижне и некњижне) је 
ваша библиотека прибавила у 2014. 

години? 
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Питања под редним бројем 4 и 5 испитују какве све садржаје, поред позајмице, 

библиотеке нуде својим корисницима. 

У анкетном онлајн упитнику испитаницима је понуђено више могућих одговора: 

 Услуге коришћења читаонице 

 Услуге коришћења рачунарске опреме, интернета  

 Организовање културно-образовних активности 

 Све наведено 

На основу добијеног узорка, може се видети да су сви испитаници обележили: Све 

наведено. 

Уколико би испитаник обележио Све наведено и/или Организовање културно-образовних 

активности, питање под редним бројем 5 даље је понудило следеће могуће одговоре: 

 Представљање нових издања у фонду 

 Организација књижевних вечери, промоција књига, јавних читања, сусрета са 

писцима 

 Трибински програм 

 Књижевни клуб 

 Разноврсни програми намењени деци и младима (навести које садржине) 

 Друго (молимо навести које)  

Такође, уколико понуђени одговори нису обухватили све жељене одговоре, обележавање 

одговора  Друго понудило је могућност допуне. 

Библиотека шабачка, Шабац Књижевне вечери, трибине, књижевни 
клуб, програми за децу и младе - 
радионице, изложбе, научни скупови. 

Градска народна библиотека „Жарко 
Зрењанин“, Зрењанин 

Неколико традиционалних акција као 
што је "Песничка штафета", "Читалачка 
значка", литерарни конкурс "Улазнице", 
рад Фонда "Тодор Манојловић", "Вујица 
Решин Туцић и Воја Деспотов" и "Љиља И 
Милка Мијатов", затим обавезни стручни 
састанаци, едукативни семинари, рад са 
кандидатима за полагање стручног 
испита, посете Библиотеци "Младих 
библиотекара", вртића, основних школа 
и многе друге. 

Народна библиотека „Радоје Домановић“, 
Лесковац 

Изложбе радова завичајних и других 
уметника. 

Народна библиотека Смедерево, 
Смедерево 

Едукација стручних радника, изложбе 
књига, креативне радионице. 

Табела 1 : Допуне у оквиру навођења културно-образовних активности које библиотеке организују 
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Питање под редним бројем 6 односи се на број посета програмима које су библиотеке 

организовале. Бројчано стање евидентираних посета у библиотекама у 2014. години  

груписано је у три категорије: 

 евидентирано до 1.000 посета 

 евидентирано од 1.000 до 2.500 посета 

 евидентирано преко 2.500 посета 

 

Библиотеке које бележе до 1.000 посета организованим 
програмима у 2014. години 

Народна библиотека „Јован Поповић“, Кикинда 

Матична библиотека „Светозар Марковић“, Зајечар 

Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, Зрењанин 

 

Табела 2 : Бибиотеке које су евидентирале до 1.000 посета организованим програмима у 2014. годин 

 

Библиотеке које бележе oд 1.000 до 2.500 посета организованим 
програмима у 2014. години 

Народна библиотека Пирот, Пирот 

Народна библиотека „Илија М. Петровић“, Пожаревац 

Градска библиотека Суботица Szabadkai Városi Könyvtár Градска 
књижница, Суботица 
Народна библиотека „Бора Станковић“, Врање 

Народна библиотека Крушевац, Крушевац 

Народна библиотека „Стеван Сремац“, Ниш 

 

Табела 3 : Бибиотеке које су евидентирале од 1.000 до 2.500 посета организованим програмима у 2014. 

години 

 

 

 

 

Библиотеке које бележе преко 2.500 посета организованим 
програмима у 2014. години 

Библиотека „Глигорије Возаровић“, Сремска Митровица 

Библиотека шабачка, Шабац 
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Народна библиотека „Вук Караџић“, Крагујевац 

Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, Краљево 

Народна библиотека Ужице, Ужице 

Народна библиотека „Радоје Домановић“, Лесковац 

Градска библиотека „Карло Бијелицки“, Сомбор 

Матична библиотека „Љубомир Ненадовић“, Ваљево 

Народна библиотека Смедерево, Смедерево 

Градска библиотека у Новом Саду, Нови Сад 

Библиотека града Београда, Београд 

 

Табела 4: Бибиотеке које су евидентирале преко 2.500 посета организованим програмима у 2014. години 

 

Процентуално највише је евидентирано преко 2.500 посета организованим програмима у 

2014. години, односно 63% (11 библиотека). Затим следи евидентиран број посета од 1.000 

до 2.500, односно 25% ( 6 библиотека). Процентуално најмање је евидентирано до 1.000 

посета, односно 12% (3 библиотеке). 

 

 

График 10 : Приказ процентуалне вредности евидентираних посета организованим програмима у 

библиотекама за 2014. годину 
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Питање под редним бројем 7 утврђује да ли библиотеке организују редовне и 

традиционалне манифестације и од које године су почеле да се организују. Највише 

испитаника (19 библиотека или 95%) одговорило је да њихове библиотеке организују 

редовне/традиционалне манифестације, док су остатали испитаници (1 библиотека или 

5%) одговорили да се у њиховим библиотекама не одржавају поменуте манифестације. 

Уколико су испитаници потврдно одговорили на питање, имали су могућност да наведу 

које манифестације организују, као и од које године су почели са организовањем. 

 

График 11 : Приказ процентуалне вредности библиотека које организују, односно не организују 

редовне/традиционалне манифестације 

 

 

Да ли ваша библиотека организује редовне/традиционалне манифестације? 
1. Народна 

библиотека 
„Јован Поповић“, 
Кикинда 

Да 

 Дан Библиотеке, 18. новембар, од 1952. године 
(наставља традицију Српске читаонице, од 1845. 
године) 

 Књижевна награда "Ђура Ђуканов", од 2005. године  
 "Дани лудаје", градска манифестација, од 1985. 

године 
 "Кикинда шорт", међународни фестивал кратке 

приче, од 2005. године 
2. Матична 

библиотека 
„Светозар 
Марковић“, 
Зајечар 

Да 

 Од 2014. је започето са манифестацијом "Читалачка 
повеља" за ученике основних школа 

3. Библиотека 
„Глигорије 

Да 
 Маскенбал "У бајци станујем" од 2007. године 

− "Ускршњи атеље" од 1996. године 
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Возаровић“, 
Сремска 
Митровица 

 "Јесење моделовање" од 1996. године 
 Квиз "Ау што је школа згодна" од 1996. године 
 Летње дечје радионице од 2006. године 
 Креативне радионице током целе године од 2010. 

године 
4. Библиотека 

шабачка, Шабац 

Да 

 Светосавска изложба  
 Ноћ музеја  
 Изложба Школе примењених уметности "Култура 

Ћирилице"  
 Изложба Удружења ликовних стваралаца Шапца 

Свечаност у поводу Дана Библиотеке  
 Годишња изложба полазника Дечје креативне 

радионице Обележавање верских празника  
 Обележавање Светског дана дечје књиге, 

Међународног дана књиге, Националног дана књиге... 
5. Народна 

библиотека „Вук 
Караџић“, 
Крагујевац 

Да 

 „Дани крагујевачке књиге“, од 2013. године  
 Светски дан књиге, од 2013. године 
 Национални дан књиге, од 2013. године 
 Ноћ музеја, од 2013. године 

6. Народна 
библиотека 
Пирот, Пирот 

Да 

 „Читалачка значка“, од 2010. године  
 „Фестивал стрипа“, од  2009. године 
 Пратећи програми у оквиру Салона књиге и графике, 

од 1999. године 
 Програми у склопу Пиротског лета и 

традиционална смотра рецитатора 
7. Народна 

библиотека 
„Илија М. 
Петровић“, 
Пожаревац Да 

 Народна библиотека „Илија М. Петровић“ Пожаревац 
организатор је трајно установљене манифестације 
Дани „Слободана Стојановића“. Организовање 
Манифестације одвија се уз подршку Града Пожаревца. 
Овим културним дешавањем Библиотека чува 
успомену на дело и живот Слободана Стојановића, 
који се једно време као директор и сам налазио на 
челу Библиотеке. Први пут је одржана 6. и 7. октобра 
2010. године. 

8. Народна 
библиотека 
Ужице, Ужице 

Да 
  

9. Градска 
библиотека 
Szabadkai Városi 
Könyvtár,  
Суботица 

Да 

 Дани Дежеа Костолањија, од 1993. године 
 Књижевни КИШобран, од 2007. године 
 Дани Балинта Вујкова, од  2006. године 
 Читам и скитам и књигу питам, од  2009. године 

10. Народна 
библиотека 
„Стефан 
Првовенчани“, 
Краљево 

Да 

 Жички духовни сабор – Преображење, од 1990. године 
 Светосавска академија 
 Краљевданска беседа 

11. Градска народна 
библиотека 
„Жарко 
Зрењанин“, 
Зрењанин 

Да 

 „Песничка штафета“ - 41 годину; 
 „Читалачка значка“- 32 године; 
 Фонд „Тодор Манојловић“ - 23 године; 
 Литерарни конкурс „Улазница“ - 30 година; 
 Фонд „Вујица Решин Туцић и Воја Деспотов“ - 2 године 
 Фонд „Љиља и Милка Мијатов"- 6 година 

12. Матична 
библиотека 
„Љубомир 
Ненадовић“, 

Да 

 „Десанкино михољско лето“, од 1996. године 
 Књижевни сусрети „Двориште“, од 1997. године 
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Ваљево 
13. Народна 

библиотека 
„Радоје 
Домановић“, 
Лесковац 

Да 

 Акција "Добродошли прваци" када се врши бесплатан 
упис ђака првака, од 1967. године 

 Бесплатан упис за децу предшколског узраста, од 
2009. године 
 

 Библиотека организује бесплатан упис за пензионере 
старије од 65 година, за слепе и слабовиде и ромску 
популацију, од 2009. године 

 Популарни су попусти у Ноћи књиге, Ноћи музеја (од 
2005. године), Светског дана књиге... 

14. Градска 
библиотека у 
Новом Саду, Нови 
Сад 

Да 

 Меморијал Стеван Пешић, од 1995. године 
 Библиотека на Штранду (градска плажа), од 2008. 

године 
 Маскенбал Дечјег одељења, од 2002. године 

15. Народна 
библиотека 
Смедерево, 
Смедерево 

Да 

 Читалачка значка, преузета од КПЗ 2003. године 
 Сајам поезије, од 2001. године 
 Стиховизија, од 2009. године 

16. Народна 
библиотека 
Крушевац, 
Крушевац 

Да 

 Међународни дан књиге, од 2010. 
 Рода фест, од 2014. године 

17. Народна 
библиотека 
„Стеван Сремац“, 
Ниш 

Да 

 Читам и пливам, од 2013. године, у јулу и августу на 
базенима Чаир у Нишу  

 Ноћ музеја, од 2007. године 

18. Градска 
библиотека 
„Карло 
Бијелицки“, 
Сомбор 

Да 

 Књижевна манифестација „Вељкови дани“, одржавају 
се од 2007. године 

 књижевна манифестација „Дан Лазе Костића“, одржава 
се од 2013. године 

19. Библиотека града 
Београда, Београд 

Да 
 „Тргни се! Поезија!“ је Београдски фестивал поезије и 

књиге, организује се од 2006. године 

  

Табела 5 : Називи редовних/традиционалних манифестација које библиотеке организују 

 

Питање под редним бројем 8 односи се на јавне конкурсе које библиотеке 

расписују. Највише испитаника (13 библиотека или 65%) одговорило је да њихове 

библиотеке расписују јавне конкурсе, док су остатали испитаници ( библиотека или 35%) 

одговорили да се њихове библиотеке не баве расписивањем јавних конкурса. Такође, 

испитаници који су потврдно одговорили на питање имали су могућност да наведу које 

конкурсе њихове библиотеке расписују. 
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График 12 : Приказ процентуалне вредности библиотека које се баве, односно не баве расписивањем јавних 

конкурса  

 

Да ли се библиотека у којој радите бави расписивањем јавних конкурса? 
1. Народна 

библиотека „Јован 
Поповић“, Кикинда 

Да  Конкурс за доделу књижевне 
награде „Ђуре Ђуканов“  

 Ликовни и литерарни конкурс 
за „Дане лудаје“ 

 Литерарни конкурс за Дан 
библиотеке 

2. Народна 
библиотека „Вук 
Караџић“, 
Крагујевац 

Да  Конкурси за јавне набавке 

3. Народна 
библиотека Пирот, 
Пирот 

Да  Спорадично. Године 2013. 
имали смо конкурс за најбољу 
фотографију (пројекат у оквиру 
Пиротског лета) а тема 
конкурса је била "Књига, ти и 
лето" 

 Литерарни и ликовни конкурс 
„Нацртај књигу, напиши сан, 
честитај Библиотеци рођендан“ 
и „Препливај досаде велику 
реку, дођи у библиотеку“ 
организован је поводом Дана 
Библиотеке (17. мај) 2010. 
године и намењен је био 
ученицима пиротских основних 
школа 

4. Народна 
библиотека „Илија 

Да  Наградни конкурс у оквиру 
манифестације Дани „Слободана 
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М. Петровић“, 
Пожаревац 

Стојановић“  
 Наградни конкурс „Слободан 

Стојановић“ за најбољу 
необјавељну драму 

5. Народна 
библиотека Ужице, 
Ужице 

Да  Конкурс „Милутин Ускоковић“ 
за најбољу савремену 
приповетку  
написану на српском језику 

 Конкурс за дизајн чланских 
карти 

 Конкурс Јавно здравље 
6. Градска народна 

библиотека 
„Жарко 
Зрењанин“, 
Зрењанин 

Да  Литерарни конкурс „Улазница“ 
за сваку годину већ 30 година 

 Било је и јавних конкурса по 
различитим поводима, 
тематских или везаних за 
одређене годишњице или 
јубилеје, али они нису прерасли 
у традиционалне 

7. Матична 
библиотека 
„Љубомир 
Ненадовић“, 
Ваљево 

Да  Књижевна награда „Љубомир 
Ненадовић“ за путопис, 
установљена 2014. године 

8. Градска 
библиотека у 
Новом Саду, Нови 
Сад 

Да  Књижевна награда „Стеван 
Пешић“ 

9. Народна 
библиотека 
Смедерево, 
Смедерево 

Да  Расписивање литерарних 
конкурса 

10. Народна 
библиотека 
Крушевац, 
Крушевац 

Да 
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11. Народна 
библиотека 
„Стеван Сремац“, 
Ниш 

Да  Литерарни и ликовни конкурс 
поводом Светског дана књиге за 
децу, од 2. априла 2002. године 

 Ја имам таленат – таленат за 
читање, од 2010. године, 
литерарни и ликовни конкурс 
за најбољи читалачки дневник        

12. Градска 
библиотека „Карло 
Бијелицки“, 
Сомбор 

Да  „Голуб“, књижевни конкурс за 
необјављени рукопис прве 
књиге 

 „Голубић“, међународни 
конкурс за најуспелију причу 
(намењен ученицима основних 
и средњих школа) 

13. Библиотека града 
Београда, 
Београд 

Да  Поводом обележавања Светског 
дана дечје књиге (јануар−март; 
Невен, Змај) Библиотека града 
Београда организује конкурс „У 
хајку на бајку“ 

 Поводом 2. априла, Светског 
дана дечје књиге, Дечје 
одељење „Чика Јова Змај“ 
Библиотеке града Београда 
организује наградни литерарни 
конкурс “(НЕ)ЧИТАЈТЕ МОЈ 
ДНЕВНИК!” 

 Библиотека „Ђорђе Јовановић“ 
Стари град од 1967. године 
додељује награду „Ђорђе 
Јовановић“ за књигу есеја и 
књижевне критике објављену 
између два међународна сајма 
књига у Београду. Награда се 
додељује аутору, за конкретну 
књигу са образложењем жирија  
 

 

 Табела 6 : Јавни конкурси које библиотеке расписују 

 

Питање под редним бројем 9 испитује да ли се библиотеке баве издавачком 

делатношћу. Највише испитаника (17 библиотека или 85%) одговорило је да се њихове 

библиотеке баве издавачком делатношћу, док су остатали испитаници (3 библиотеке или 

15%) одговорили да се њихове библиотеке не баве издавачком делатношћу. Уколико су 

испитаници потврдно одговорили на питање, имали су могућност да наведу наслове које 

је њихова библиотека објавила у 2014. години.  
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График 13 : Приказ процентуалне вредности библиотека које се баве, односно не баве издавачком 

делатношћу 

 

Да ли се ваша библиотека бави издавачком делатношћу? 
(Наслови објављени у 2014. години ) 

1. Народна библиотека 
„Јован Поповић“, Кикинда 

Да 1. Буквар роњења 
2. Приручник за роњење 
3. Радна свеска за роњење 
4. Збирка прича „Ренесанса“ 

Заједно против дроге 
2. Матична библиотека 

„Светозар Марковић“, 
Зајечар 

Да 1. „Тајанствено путовање једне књиге" 
2. „Стеван Вељковић - хроничар једног времена" 
3. „Од румунског Римљана и латинског до 

Румуна Тимочана и румунског" 
4. „Власи у документима зајечарског 

Историјског архива" 
5. „Несловенска ојконимија видинског санџака 

XV века" 
6. „Куд се дедосе Румуни Тихомира Ђорђевића?" 

3. Библиотека „Глигорије 
Возаровић“, Сремска 
Митровица 

Да 1. „Молим за опроштај" Слободанке 
Мартиновић 

2. Народна библиотека „Вук 
Караџић“, Крагујевац 

Да 1. „Дневник стихова“, Александар Б. Лаковић 
2. „Моћ речи“, Бранко Миљковић 
3. „Ћуте усне“, Ђузепина Вала Иноћенти 
4. „Језик и писменост“, Татјана Суботин 

Голубовић 
5. „Трагична деветстопетнаеста“, Зарија Д. 

Вукићевић 
6. „Приче из старе фасцикле“, Братислав 

Милановић 
3. Народна библиотека 

Пирот, Пирот 
Да „Књига", Војислав Минић  

„Путовање Агиларија Роте", Србислав Минковић  
„Шкарт", Горан Манић  
„VI фестивал стрипа". 
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„Пиротски зборник", нови 39. број 
У 2014. за штампу су припремљене још две књиге:  

 „У оку младог јелена", Весна 
Соколовић  

 „Књига успомена Милутина 
Велимировића“, коју је приредио 
историчар Дејан Ћирић 

4. Народна библиотека 
„Илија М. Петровић", 
Пожаревац 

Да 1. „Тајне и мале лажи“, Тихомир Стефановић 
2. „Стваралаштво за децу Слободана 

Стојановића", зборник радова са 
манифестације Дани „Слободана Стојановића" 
из 2013. године  

3. „У друштву најбољих", каталог изложбе 
плаката Библиотеке 

5. Народна библиотека 
Ужице, Ужице 

Да 1. „Писац с крајоликом“, Зоран Јеремић  
2. „Ко је јајету тата“, Милад Обреновић  
3. „Молитва Ужице 2030 : стратегија урбаног 

развоја“, Милад Обреновић 
6. Народна библиотека 

„Стефан Првовенчани", 
Краљево 

Да 1. Три свеске додатка „Препоручено" 
2. Три додатка „Види чуда" 
3. „Црна књига", Лазић Радмила 
4. „Јеретички датив", Савић Остојић Бојан 
5. „Зрно", Павловић Ранко 
6. „Фламенко утопија", Реброња Надија 
7. „Цармина Галли",  Живановић Никола 
8. „Делфини", Јовановић Ненад 
9. „Вежбе дисања", Јакобсен Ролф 
10. песник: зборник, Петар Цветковић   
11. „Од стиха до стиха", Пантић Михајло 
12. „Водени цветови", Јамасаки Кајоко 
13. „Кућа четири ветра", Петковић Милош 
14. „Сведочење", Вујчић Никола 
15. „Бело пуле", Коцић Злата 
16. „Скривени посао", Максимовић Мирослав 
17. „Длака на језику", Михаиловић Мирослав 

7. Градска народна 
библиотека „Жарко 
Зрењанин", Зрењанин 

Да 1. „Убијање града", Вуксан Кнежевић 
2. „Позајмљени завичај", Вучина Шћекић 
3. „Код живахног огледала", Милан Мицић 
4. „Ја (је) ", Горан Ибрајтер 
5. „Зрењанински ватромет" 
6. „Транзиција ума", Тодор Куљић 
7. „Исписивање времена", Ласло Вегел 
8. „Велике мисли малог Тишме", Слободан 

Тишма 
9. „Породице из старог краја", Биљана 

Димитријевић Мартинов 
10. „Затварање круга", Вуксан Кнежевић  
11. „Варошке вињете" 
12. „Девет боја Баната", (суиздаваштво) Драшка 

Ређепа  
13. „Улазница", 2 броја нашег часописа 

8. Матична библиотека 
„Љубомир Ненадовић“, 
Ваљево 

Да У 2014 нисмо имали објављених наслова, 
претходних година имали смо издавачку 
делатност 

9. Народна библиотека 
„Радоје Домановић“, 
Лесковац 

Да Ниједан 

10. Градска библиотека у Да 1. „Сећања", Милан Рунић 
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Новом Саду, Нови Сад 2. „Библиографија часописа Културно-
привредни преглед Дунавске бановине", 
Драго Његован 

3. „Приповетке, писма, есеји", Милан 
Будисављевић  

4. „Оствареност света", Бојана Грујић, Јелена 
Калајџија 

5. „Под кровом књиге", Даница Вујков 
6. „Дневник", Ненад Митров 
7. „Библиотеке и читаонице у Футогу", Мара 

Шовљаков 
8. „Оснивање библиотеке у Кисачу", Михал 

Гомбар  
9. „Споменици у Новом Саду", Војислав Пушкар 
10. Зборник „Знамените личности и усатнове 

Сремских Карловаца" 
11. Зборник са Библионета „Дигиталне колекције 

у библиотекама Србије" 
11. Народна библиотека 

Смедерево, Смедерево 
Да 1. „Тражим наду за дан“, Љиљана Марић 

2. „Кроз живот“, Светозар М. Вељић 
3. „Стиховизија 5 : библиографија и антологија“, 

Биљана Живановић, Јелена Јеремић 
4. „Смедеревски бој 1914. године – Први светски 

рат и Смедерево : 1914-2014 : каталог 
изложбе“, Драгана Лазић, Мирјана 
Радовановић, Снежана Стојановић 

5.  „Хроника о експлозији муниције 5. јуна 1941. 
године у Смедереву ; Летопис Градске 
народне библиотеке у Смедереву“, Аранђел 
Стефановић  

6. „Библиографија часописа Монс Ауреус : 2003-
2013“, Јелена Јеремић, Биљана Живановић 

7. „Стара српска књига у Смедереву : грађа за 
библиографију : 1868-1903“, Марина Лазовић, 
Мирјана Радовановић, Софија Грба 

8. „Стиховизија 6 : библиографија и антологија“, 
Биљана Живановић, Јелена Јеремић 

12. Народна библиотека 
Крушевац, Крушевац 

Да 1. „Власт и моћ - властела средњевековне 
Србије“ 

2. „Гороцвет“, Олга Петковић 
3. „Знаменити национални лауреат“, Милован 

Гочнамац 
4. „Архајски торзо“, Миомир Т. Панин 

13. Народна библиотека 
„Стеван Сремац’’, Ниш 

Да 1. Библиографија Бранко Миљковић у 
завичајним збиркама  

2. Билтен приновљених књига 2013/2014. 
14. Градска библиотека 

„Карло Бијелицки", 
Сомбор 

Да 1. „Вук у сомборској библиотеци : каталог 
изложбе“,  Наташа Плавшић 

2.  „Карирани столњак живота“, Горан Бачић 
3. „Инфлуенца : приче о додирима“, Нада 

Душанић 
4. „Равница Вељка Петровића ; Књижевни 

портрет Милисава Савића : зборник 
саопштења“ 

5. „Адам Смит и модерна социологија : студија о 
методологији друштвених наука“, Албион В. 
Смол  

6. „Цветање у тами“, Филипа Штакић  
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7. „Такав живот : и јест и будет“, Саша Хаџи 
Танчић  

8.  „Човек изнад свега : одабрани текстови“, 
Радивој Симоновић  

9.  „Птице смртоноснице“, Борисав Трајковић  
10.  „Сâд : (изразито субјективни, скоро па сасвим 

поетични, уметничко-филозофски 
Билдунгсроман који бљује ватру)“, Милан 
Ковачевић  

11.  „Раванградски записи“, Стојан Бербер  
12. „Значај породице Радишић за историју 

Сомбора“, Лепосава Кљаић  
13.  „Алтернатива, Повеља, Статут : нормативни 

оквир сомборске локалне самоуправе у 
периоду 1749-1918“, Милош Петровић, 
Владимир Јерковић  

14.  „Емил илити: О пријатељству“, Миодраг 
Миленовић  

15. „Река за један дан“, Давид Кецман  
16.  „Сам свој јатак : приче“, Бранко Ћурчић  
17.  „Пробуђена душа“, Видосава Раич  
18. „Велибор Глигорић о реализму“, Тихомир 

Петровић  
19.  „Рећи ћу ти кад све ово прође“, Горан Сладић  
20.  „Издавачка делатност Градске библиотеке 

"Карло Бијелицки" у Сомбору“, Горан 
Малбаша, Наташа Плавшић, Горана Копоран  

15. Библиотека града 
Београда, Београд 

Да 1. „Сигнализам и дело Мирољуба Тодоровића : 
зборник“  

2. „Сигнализам и дело Мирољуба 
Тодоровића [Електронски извор] : зборник“  

3.  „Фонд уметности Библиотеке града Београда 
од оснивања до данас“, Иванка Лазовић 

4. „Библиотеке као моћни партнери у 
дисеминацији и експлоатацији резулатата 
пројеката целоживотног учења : 
методолошки материјал : модел сарадње са 
библиотекама у циљу осигурања одрживости 
резултата пројеката целоживотног учења „ 

5. „Поштованом Душку Радовићу : зборник“  
Табела 7: Наслови које су библиотеке објавиле у 2014. години 

 

Питање под редним бројем 10 утврђује да ли библиотеке публикују периодичну 

грађу. Већина испитаника (11 библиотека или 55%) одговорила је да њихове библиотеке 

не публикују   периодичну грађу, док су остатали испитаници (9 библиотеке или 45%) 

одговорили да њихове библиотеке публикују периодичну грађу. Уколико су испитаници 

потврдно одговорили на питање, имали су могућност да наведу наслове, као и период 

излажења периодичне грађе коју публикује њихова библиотека.  

Библиотека „Глигорије Возаровић“ (Сремска Митровица) навела је да је до 2010. године 

публиковала периодичну грађу, а од 2011. године публиковање је преузела библиотека 

„Др Ђорђе Натошевић“ (Инђија). 
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 График 14 : Приказ процентуалне вредности библиотека које публикују, односно не публикују периодичну 

грађу 

 

Да ли ваша библиотека публикује периодичну грађу? 
(Наслови и период излажења) 

1. Библиотека „Глигорије 
Возаровић“, Сремска 
Митровица 

Не  До 2010. године издавала је „Годишњак 
библиотека Срема“, а од 2011. године издавач 
је Библиотека „Др Ђорђе Натошевић“ у Инђији. 

2. Народна библиотека „Вук 
Караџић“, Крагујевац 

Да  „Кораци“ – часопис за књижевност, уметност и 
кулуру (излази тромесечно) 

 „Крагујевачко читалиште“ – библиотечки лист 
(излази шестомесечно) 

3. Народна библиотека 
Пирот, Пирот 

Да  „Пиротски зборник“, годишњак радова о 
Пироту и Пироћанцима 

4. Народна библиотека 
Ужице, Ужице 

Да  Међај : часопис за књижевност, уметност и 
културу 

5. Народна библиотека 
„Стефан Првовенчани“, 
Краљево 

Да  Часопис „Повеља“, излази од 1971. године до 
данас 

6. Градска народна 
библиотека „Жарко 
Зрењанин“, Зрењанин 

Да  Часпоис за културу, уметност и друштвена 
питања „Улазница“, пет бројева годишње 

7. Градска библиотека у 
Новом Саду, Нови Сад 

Да  „Мозаик“ (информативно гласило Градске 
библиотеке у Новом Саду), излази тромесечно 

 „Библиотечки путоказ“ (часопис за децу), 
излази полугодишње 

8. Народна библиотека 
Смедерево, Смедерево 

Да  Монс Ауреус: часопис за књижевност, 
уметност и друштвена питања. Излази од 
2003. године, четири пута годишње. 
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9. Народна библиотека 
Крушевац, Крушевац 

Да  Савремена библиотека, часопис 

10. Градска библиотека 
„Карло Бијелицки“, 
Сомбор 

Да  „Домети“, часопис за културу; први број 
објављен је 1974. године и у континуитету 
излази до данас.  

 

Табела 8 : Наслови периодичне грађе коју библиотеке публикују 

 

Питање под редним бројем 11 испитује да ли се у библиотекама обавља 

дигитализација фонда. Највише испитаника (19 библиотека или 90%) одговорило је да се у 

њиховим библиотекама обавља дигитализација фонда, док су остатали испитаници (1 

библиотека или 10%) одговорили да се у њиховим библиотекама не обавља 

дигитализација фонда. Уколико су испитаници потврдно одговорили на питање, имали су 

могућност да наведу од које године и на који начин се обавља дигитализација фонда у 

њиховим библиотекама, као и која врста грађе је уврштена у процес дигитализације.  

График 15 : Приказ процентуалне вредности библиотека које обављају, односно не обављају 

дигитализацију фонда 

 

Да ли се у вашој библиотеци обавља дигитализација фонда? 
(Од које године се обавља, на који начин, која врста грађе је уврштена) 

1. Народна библиотека 
„Јован Поповић“, Кикинда 

Да Од 2012. године  
Склапа се Уговор са „Микрофилм систем“, 
Лештане-Београд, Реверсом им се даје Завичајна 
грађа. 
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2. Матична библиотека 
„Светозар Марковић“, 
Зајечар 

Да Дигитализује се завичајна грађа од 2011. Године. 

3. Библиотека „Глигорије 
Возаровић“, Сремска 
Митровица 

Да Дигитализација је почела 2012. године, 
дигитализоване су све разгледнице и старе књиге. 

4. Библиотека шабачка, 
Шабац 

Да Дигитализацију обављамо од 2007. године, прво у 
сарадњи са Народном библиотеком Србије, а сада 
сопственим људским и техничким ресурсима. 
Дигитализују се монографске публикације, 
периодика и некњижна грађа, и све се може 
видети на нашем сајту. 

5. Народна библиотека „Вук 
Караџић“, Крагујевац 

Да Дигитализација се обавља од септембра 2011. 
године. Прва, „нулта“ серија дигиталне форме био 
је бедекер Путовођа кроз Крагујевац из 1925. 
године.У одабиру публикација које је требало 
дигитализовати предност смо дали физички 
најугроженијој и по динамици коришћења 
најтраженијој грађи – старој периодици, старој и 
реткој књизи (из Књажеско- србске 
књигопечатње) и монографијама. Дигитализована 
је копмплетна стара периодика до 1945. године из 
Завичајног фонда, а настављена је и континуирана 
дигитализацијација осталих новина и листова који 
су излазили у Крагујевцу.До сада је 
дигитализовано више од 40000 страна. У 
дигитализацији је коришћен скенер А3 формата и 
фотоапарат. 

6. Народна библиотека 
Пирот, Пирот 

Да Године 2010. се знатно озбиљније приступило 
дигитализацији, захваљујући пројекту Библиотеке 
а уз подршку ресорног Министарства када је и 
набављен савременији скенер. 
Монограске публикације из завичајног фонда 
Библиотеке, старе и ретке књиге и најзначајније 
завичајне серијске публикације, као и некњижна 
грађа. 

7. Народна библиотека 
„Илија М. Петровић“, 
Пожаревац 

Да Дигитализација грађе обухвата стару и ретку 
књигу и завичајну периодику. Обавља се од 2008. 
године. Грађа се скенира, именује се формирају се 
фајлови и шаље се заједно са мета подацима у НБС 
- Одељењу за дигитализацију. 

8. Народна библиотека 
Ужице, Ужице 

Да Од 2012. Године, уврштена је завичајна периодика. 

9. Градска библиотека 
Szabadkai Városi Könyvtár,  
Суботица 

Да Дигитализују се завичајне монографске 
публикације и завичајне серијске публикације на 
бук скенеру од 2012. године. 

10. Народна библиотека 
„Бора Станковић“, Врање 

Да Завичајни фонд од 2013. године. 

11. Народна библиотека 
"Стефан Првовенчани", 
Краљево 

Да Дигитализација завичајне грађе обавља се од 2006. 
године. Обрада чланака врши се у КНП софтверу. 
Обрађује се кмјижна и некњижна грађа. 

12. Матична библиотека 
"Љубомир Ненадовић", 
Ваљево 

Да Завичајна периодика, листови „Напред" и 
„Тешњарски гласоноша“. 
У сарадњи са Међуопштинским архивом Ваљево 
дигитализован је део фонда старе и ретке књиге. 
Дигитализација започета је 2008. године. 

13. Народна библиотека 
„Радоје Домановић“, 

Да Од 2007. године, самостално и посредно, књижна и 
некњижна грађа. 
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Лесковац 
14. Градска библиотека у 

Новом Саду, Нови Сад Да  
15. Народна библиотека 

Смедерево, Смедерево 
Да 

 
16. Народна библиотека 

Крушевац, Крушевац 
Да 

 
17. Народна библиотека 

„Стеван Сремац“, Ниш 
Да Од 2011. године помоћу Атиз боок дриве про, 

затим обрада фотографија помоћу програма  Боок 
дриве едитор про. Уврштена је завичајна грађа: 
Народне новине и Овим побеђуј  с темама о Цару 
Константину и Миланском едикту. 

18. Градска библиотека 
„Карло Бијелицки“, 
Сомбор 

Да У он-лине базу Библиотеке у 2014. години унето је 
4616 обрађених страница новина и часописа из 
завичајне збике. Захваљујући ангажовању 
стручних и оспособљених лица по програмима 
Јавних радова Националне службе за 
запошљавање и додатних средстава Града 
Сомбора за рад на дигитализацији дигитална база 
је богатија за нове бројеве Сомборских новина, 
Гласа народа, Бачке, Годишњака историјског 
друштва Бач-Бодрошке жупаније. Поред ових 
наслова у базу су унети сви бројеви часописа 
Школски лист (1859―1866, 1868, 1881, 1898, 
1900―1902), Гусле (1912―1914), Нови покрет 
(1996―1999), такође је започета обрада новина 
Покрет које су у Сомбор излазиле у периодо од 
1960 до 1990. Настављено је и скенирање 
значајних наслова завичајне збирке, као и свих 
публикација у издању библиотеке. 

19. Библиотека града 
Београда, Београд 

Да Скенира се у ТПИ, обрађује у Adobe PhotoShop-у, 
Adobe InDesign-у и урађен је OCR (Оптичко 
препознавање текста) у Adobe Acrobat-у.  
Користи се платформа dLibra пољског партнера 
ПСНЦ. Креиране су дигиталне  колекције којима се 
може приступити на адреси 
http://dlibra.bgb.rs/dlibra   
Дигитализује се периодична грађа, као и 
монографске публикације, а такође се  
дигитализују публикације из фонда Завичајног 
одељења Библиотеке града Београда. 

 

Табела 9 : Подаци о дигитализацији фонда у библиотекама (од које године се обавља, на који начин и која је 

грађа уврштена у процес дигитализације) 

 

Питање под редним бројем 12 испитује да ли библиотеке остварују сарадњу са 

невладиним организацијама, групама грађана, као и са другим државама. Већина 

испитаника (18 библиотека или 95%) потврдило је да њихове библиотеке остварују 

сарадњу, док су остали испитаници (3 библиотеке или 5%) одговорили да њихове 

библиотеке не остварују сарадњу са невладиним организацијама, групама грађана и 

другим државама. Уколико су испитаници потврдно одговорили на питање, имали су 
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могућност да наведу са којим све организацијама сарађују, као и на који начин се та 

сарадња остварује. 

 

График 16 : Приказ процентуалне вредности библиотека које остварују, односно не остварују сарадњу са 

невладиним организацијама, групама грађана и другим државама  

 

Да ли библиотека у којој радите остварује сарадњу са невладиним организацијама, 
групама грађана и другим државама? 
1. Народна библиотека 

„Јован Поповић“, Кикинда 
Да  Удружење грађана „Утина“, Кикинда. 

Организовање радионица и изложби 
2. Матична библиотека 

„Светозар Марковић“, 
Зајечар 

Да  2013. је започета реализација пројекта 
„Промоција људских и мањинских права кроз 
интензивнији контакт Заштитника грађана са 
грађанима“ 

 2014. је потписан протокол о сарадњи са 
Регионалном библиотеком „Михалаки 
Георгиев“ из Видина (Бугарска) 

3. Библиотека „Глигорије 
Возаровић“, Сремска 
Митровица 

Да  Удружење слепих и слабовидих Сремска 
Митровица 

 Удружење за церебралну парализу Сремског 
округа 

 Удружење хранитеља 
 Отворена комуникација Београд 

Хермес Хрватска  
 МНРО друштво Сремска Митровица 

Хуманост у акцији Босна и Херцеговина 
4. Библиотека шабачка, 

Шабац 
Да  Сарађујемо са Удружењем грађана „Светлост“ у 

организацији програма културе  
 Редовни су нам гости амбасадор и грађани 

Јапана из пријатељског града Фуђими  
 Врло успешно сарађујемо са библиотекама из 
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окружења, из Босне и Хрватске 
5. Народна библиотека „Вук 

Караџић“, Крагујевац 
Да  НВО „Миленијум" 

 НВО „Стабло" 
 Удружење грађана „Сунце" 
 Фото клуб „АПОЛО" 

 
Народна библиотека сарађује са овим 
невладиним организацијама на тај начин што 
врши њихову презентацију и промовисање 
кроз различите пројекте.  

6. Народна библиотека 
Пирот, Пирот 

Да Разни програми и манифестације резултат су 
сарадње са невладиним организацијама и 
удружењима грађана:  
 

 Фестивал стрипа (прве године реализован 
је у сарадњи са УГ "Догматика", уз 
финансијску помоћ швајцарске 
организације Златни рудник)  

 Формирање аудио архива (сарадња са УОХ 
„Фениx“)  

 Формирање Женске медијатеке у сарадњи 
са НВО Жене југа итд. 
 

Досад нисмо остварили сарадњу са другим 
државама, изузев зборника радова са 
међународног стручног скупа „Библиотеке и 
тинејџери“у којем су заступљени и радови наших 
колега из Бугарске и Русије. 

7. Народна библиотека 
„Илија М. Петровић“, 
Пожаревац 

Да  Библиотека је учесник у пројекту –  
Промоција људских и мањинских права кроз 
интезивнији контакт Заштитника грађана са 
грађанима  

 Ромски центар 
 Друштво пријатеља деце 
 ЈАЗАС 

8. Народна библиотека 
Ужице, Ужице 

Да  КОЛО СРПСКИХ СЕСТАРА  
 МЕСНИ ОДБОР УЖИЦЕ 
 КЛУБ 3 
 УЖИЧКИ ЦЕНТАР ЗА ЉУДСКА ПРАВА И 

ДЕМОКРАТИЈУ 
 

Сарадња се остварује организовањем трибина, 
саветовања, обуке за одређене категорије 
корисника, конкурсима... 

9. Градска библиотека 
Szabadkai Városi Könyvtár,  
Суботица 

Да  Америчка амбасада  
 Књижевна заједница Суботица (суорганизатор 

Књижевног КИШобрана) 
 Хрватска читаоница Суботица (организатор 

Дана Балинта Вујкова) 
 Канцеларија за младе Града Суботице 

(организација разних дешавања намењених 
младима) 

 Неформална група УрЛИК - књижевни клуб 
(заједничка организација) 

10. Народна библиотека 
„Стефан Првовенчани“, 

Да Сарадња са:  
 Војводском библиотеком Норвид из Зелене 
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Краљево Горе  
 Народном и Универзитетском библиотеком 

из Бањалуке  
 Библиотеком „Борка Талески“из Прилепа  
 Са градовима: Сен Фоа, Марибор, Сибиу  
 Гете институтом  
 Италијанским културним центром 
 Амбасадама Јапана, Бугарске, Канаде, 

Аустрије... 
11. Матична библиотека 

„Љубомир Ненадовић“, 
Ваљево 

Да  Канцеларија Заштитника грађана ( преко 
пројекта БДС) 

 Друштво "Ром" Ваљево ( пројекат Књига 
пријатељства) 

 Дом здравља Ваљево ( акција "Читање је 
лековито) 

 Превозник "Еуропа Бус Ваљево" ( акција " 
Читај путујући, путуј читајући) 

 Школа глуме и културе читања, ментор 
Катарина Вићентијевић, глумица 

 Удружење за децу са посебним потребама 
"Наши снови" Ваљево 

12. Народна библиотека 
„Радоје Домановић“, 
Лесковац 

Да  Заштитник грађана  
 Школа стрипа „Никола Митровић –Кокан“ 
 Омладински клуб Анчики  
 Лесковачка организација младих  
 Сарадња са страним амбасадама... 

13. Градска библиотека у 
Новом Саду, Нови Сад 

Да Сарадња се одвија са невладиним сектором, 
највише у области инклузије лица са посебним 
потребама, организацијом креативних радионица 
за децу и младе, популаризација књиге и читања и 
сл. 

14. Народна библиотека 
Смедерево, Смедерево 

Да  Канцеларија за младе 
 Амбасаде и страна културна представништва 

15. Народна библиотека 
Крушевац, Крушевац 

Да  Европске интеграције 
 Форум жена Пешчаник 

16. Народна библиотека 
„Стеван Сремац“, Ниш 

Да  Сарадња с библиотекама из Бугарске - Учешће 
на фестивалу књиге за децу у Сливену и 
научној конференцији у Великом Трнову 

 Потписан Протокол о сарадњи с Градском 
библиотеком ‘’Браћа Миладиновци’’ у Скопљу 

 Започета сарадња с Информационим центром 
Европске уније (ЕУИЦ) у Нишу 

 Сарадња с Руским домом у Београду - 
Промоција завичајних и руских аутора и 
обележавање значајнијих јубилеја 

17. Градска библиотека 
„Карло Бијелицки“, 
Сомбор 

Да  Сарадња са невладиним организацијама 
одвија се у виду организовања заједничких 
догађаја, манифестација. Градска библиотека 
обезбеђује простор за одржавање разних 
трибина и осталих дешавања које невладине 
организације организују 

 Од 2013. године започета је сарадња са 
Заштитиником грађана кроз реализацију 
пројекта "Промоција људских и мањинских 
права кроз интензивнији контакт Заштитника 
грађана са грађанима" 

 Сарадња са Бајском библиотеком „Адие Ендре“ 
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 Сарадња са Гете институтом...  
18. Библиотека града 

Београда 
Да  Еуропеана : пројекти („Мобилизација сећања – 

Еуропеана 1914-1918“, „ЕAwarnes“, „LoCloud“) 
 Студентска организација AIESEC, Удружење 

наставника енглеског језика (ЕЛТА) 
 Сарадња са: Медијски едукативни центар, 

World Learning, American Council, Друштво 
љубитеља фантастике „Лазар Комарчић“...  

 Тим младих Србије : организовање радионица, 
предавања, презентација и пројекција у оквиру 
одељења посебних фондова Амерички кутак 
 

Табела 10 : Подаци о сарадњи коју библиотеке остварују са невладиним организацијама, групама грађана и 

другим државама (на који начин се сарадња остварује) 

 

Добијеним резултатима, увиђа се да велики број библиотека, као важни носиоци 

културног, образовног и информационог друштва, успешно одолева изазовима са којима 

се сусреће. Библиотеке у Републици Србији предано обављају своје делатности и 

континуирано раде на њиховом развоју, како сарадњом са невладиним организацијама, 

удружењима и другим државама, тако и разноврсном понудом садржаја које нуде својим 

корисницима, као што је организовање различитих манифестација и програма, 

популарисање књиге и читања и промовисање националне и светске културне баштине.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилог 1 
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УПИТНИК 

Упоредни приказ појединих исхода рада матичних библиотека у Републици 

Србији 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УПИТНИК 
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Упоредни приказ појединих исхода рада матичних 

библиотека у Републици Србији 
 

Назив библиотеке и место: 

 

1. Колико ваша библиотека има чланова? 

 

2. Колико позајмљене грађе сте евидентирали у 2014. години? 

 

3. Колико грађе (књижне и некњижне) је ваша библиотека прибавила у 2014. 

години? 

 

4. Осим позајмице, какве друге садржаје ваша библиотека нуди корисницима? 

  а) Услуге коришћења читаонице 

  б) Услуге коришћења рачунарске опреме, интернета  

  в) Организовање културно-образовних активности 

  г) Све наведено 

 

5. Уколико сте обележили организовање културно-образовних активности или све 

наведено, молимо наведите које су: 

  а) Представљање нових издања у фонду 

  б) Организација књижевних вечери, промоција књига, јавних читања, сусрета са писцима 

  в) Трибински програм 

  г) Књижевни клуб 

  д) Разноврсни програми намењени деци и младима (навести које садржине) 

  ђ) Друго (молимо навести које) 

6. Колики број посета организованим програмима је евидентиран у вашој 

библиотеци? 
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7. Да ли ваша библиотека организује редовне/традиционалне манифестације?                         

(Уколико је ваш одговор потврдан, молимо наведите које су и од које године су 

почеле да се организују) 

 

8. Да ли се библиотека у којој радите бави расписивањем јавних конкурса (наведите 

којих)? 

 

9. Да ли се ваша библиотека бави издавачком делатношћу?                                                     

(Уколико је ваш одговор потврдан, молимо наведите наслове који су објављени у 

2014. години) 

 

10. Да ли ваша библиотека публикује периодичну грађу?                                                           

(Уколико је ваш одговор потврдан, молимо наведите наслове и период излажења) 

 

11. Да ли се у вашој библиотеци обавља дигитализација фонда?                                                 

(Уколико је ваш одговор потврдан, молимо наведите од које године се обавља, на 

који начин и која врста грађе је уврштена) 

 

12. Да ли библиотека у којој радите остварује сарадњу са невладиним 

организацијама, групама грађана и другим државама?                                                                                             

(Уколико је ваш одговор потврдан, молимо наведите са којим и на који начин се та 

сарадња остварује) 

 

 

 

Прилог 2  
 

У табеларном приказу сређени су подаци добијени из Кобиса за матичне библиотеке у 

Републици Србији. Обухваћено је 24 матичне библиотеке. Истраживали смо колико је издато 

књижне а колико некњижне грађе у библиотекама. Публикације су подељене на 
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монографске, аудио-визуелну грађу и осталу некњижну грађу у којој смо обухватили 

каталоге и водиче с опсегом страница мањим од 48.  

Библиотека 
Бр. Записа у 

Кобису монографске серијске остало - НБМ књижна 
некњ 
ижна 

  

         
АВ друго 

  
место 

по  
кобису 

 НБ „Јован Поповић“  
Кикинда 

 
13 12 0 0 1 12 1 6* 8* 

МБ  „Светозар Марковић“ 
Зајечар 

 
10 8 0 0 2 8 2 10* 

  „Глигорије Возаровић“  
Сремска Митровица 2 2 0 0 0 2 0 

   НБ „Вук Караџић“ 
 Крагујевац 14 13 0 0 1 13 1 5* 7* 
Народна библиотека  
Пирот 

 
13 12 0 0 1 12 1 7* 9* 

НБ „Илија М. Петровић“ 
Пожаревац 

 
7 5 0 0 2 5 2 

   Народна библиотека  
Ужице 

 
18 17 0 0 1 17 1 4* 6* 

НБ „Стефан Првовенчани“ 
 Краљево 48 46 0 0 2 46 2 1* 1* 
ГНБ „Жарко Зрењанин“  
Зрењанин 21 21 0 0 0 21 0 3* 4* 
МБ „Љубомир Ненадовић“ 
 Ваљево 1 1 0 0 0 1 0 

   НБ „Радоје Домановић“ 
 Лесковац 10 9 0 0 1 9 1 9* 10* 
Народна библиотека  
Смедерево 3 3 0 0 0 3 0 

   Народна библиотека Крушевац 
 

5 2 0 0 3 2 3 
   НБ „Стеван Сремац“ 

 Ниш 
 

9 3 0 3 3 3 6 
   ГБ „Карло Бијелицки“ Сомбор 

 
40 35 0 4 1 35 5 2* 2* 

Градска библиотека  
Панчево 

 
1 0 0 0 1 0 1 

   НБ „Раде Драинац“ Прокупље 
 

8 7 0 0 1 7 1 
   ГБ „Владислав Петковић Дис“ 

 Чачак 19 11 0 0 8 11 8 8* 5* 
Библиотека града  
Београда 

 
35 5 0 2 28 5 30 

 
3* 

Библиотека шабачка 3 1 0 0 2 1 2 
   Градска библиотека  

Суботица 2 1 0 0 1 1 1 
   НБ „Бора Станковић“  

Врање 0 0 0 0 0 0 0 
   Народна библиотека  

Бор 
 

7 7 
 

0 0 7 0 
   Градска библиотека у Новом Саду 1 0 0 0 1 0 1 
    

По Kобису (сви записи - укупно) 
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График 1.1. 

 

График 1.2.  
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График 1.3.  
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