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УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА 

 „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“ У 2011. ГОДИНИ 

 
 

Јубилеј: 90 гпдина пд ппчетка изградое зграде 

Универзитетска библиптека „Светпзар Маркпвић“ је 2011. прпславила 90 гпдина пд 

ппшетка зидаоа зграде Библиптеке и 85 гпдина пд ппшетка рада у опј. Пвпм приликпм 

птвпрена је излпжба „Изградоа Универзитетске библиптеке 1919-1925”. 
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Без наших заппслених, ми смп самп четири зида  

и гпмила коига 

„Магишних“ 99 заппслених и 11 вплпнтера је у 2011. гпдини пстварилп све щтп је пред 

вама... а и вище! 
 

 

Успети са маое 

 

 

 

Универзитетска библиптека је у 

2011. гпдини пд Министарства прпсвете  

за материјалне трпшкпве дпбила 6.159.367 

динара, а билп је пптребнп 23.009.210. 

Укупнп 75% материјалних трпшкпва 

библиптека је ппкрила из сппствених 

прихпда (чланарине, услуге, дпнације и 

прпјекти). 
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Чланпви: упис, кпришћеое и услуге 

У 2011. гпдини брпј шланпва је смаоен у пднпсу на претхпдну гпдину, али је затп брпј 

ппсета знатнп увећан збпг дужег раднпг времена шитапнице (пд 8 дп 23 шаспва). 

Увпђеоем сервиса „Мпја библиптека“ пмпгућена је пнлајн резервација наслпва и 

самим тим смаоенп време шекаоа на коигу у библиптеци. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рад на едукацији кприсника интензивиран у 2011. гпдини. Уведени су редпвни 

бесплатни курсеви за све: електрпнски каталпзи, КпБСПН, КпБСПН пд куће, цитатни 

индекси, електрпнски шаспписи и коиге, веб 2.0, евалуација наушнп-истраживашкпг 

рада, птвпрене архиве и аутпрска права, дигитални реппзитпријум PHAIDRA, блпг 

технплпгије, таблет рашунари, дигитална хуманистика, и другп. 

 

ИНФПРМАЦИЈЕ 
Ппщте   120.000 

Наушне        2.000 

 

УПИС ЧЛАНПВА 
8.744 

 

ППСЕТЕ КПРИСНИКА 
Библиптека 281.460 

Веб сајт 451.567 

 

КПРИШЋЕОЕ 
Читапнице  65.325 

Ван библиптеке 47.714 

 Уведен је сервис „Мпја библиптека“ 

кпји пмпгућава резервацију коига 

прекп е-каталпга. 

Читапница се у 2011. птвприла за 

шитапце дп 23ш и тиме  

ппвећала ппсете. 

Брпј уписаних шланпва ппап је збпг 

недпвпљнпг брпја учбеника и 

шитапнишких места. 

МЕЂУБИБЛИПТЕЧКА 

ППЗАЈМИЦА 
1.932 

 Ппзајмица коига из библиптека у 

земљи и инпстранству била је 

интензивније негп прпщле гпдине. 

Примљенп 240 захтева за израду 

библипграфија цитиранпсти 

наушних радпва => 22.972 цитата.  

ЕДУКАЦИЈА 
Групе   94 

Индивидуалнп  700 

 Укупнп 2221 пплазника. Уведени су 

бесплатни курсеви средпм у 12 за 

све заинтереспване кприснике. 
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Набавка и пбрада публикација 

Укупнп 81,55% нпвих публикација набављенп је ппклпнпм, щтп је углавнпм пристиглп 

из вищкпва пбавезнпг примерка Нарпдне библиптеке Србије и Библиптеке Матице 

српске, кпји шини прекп 60% публикација. 

 

Укупнп је набављенп 5.976 мпнпграфских публикација за пснпвни фпнд, а 2.143 за 

резервни фпнд. Путем КпБСПН-а кприсници имају приступ дп 54.000 електрпнских 

коига у пунпм тексту и приступ дп свих електрпнских мпнпграфских публикација 

птвпренпг приступа, кап и 35.000 наслпва страних шаспписа у пунпм тексту и 5.000 

страних шаспписа у птвпренпм приступу. Редпвнп стиже 515 дпмаћих и 216 страних 

наслпва серијских публикација. 

Библиптека на крају 2011. гпдине има 242.126 записа у е-каталпгу, щтп је пкп 10% целе 

Виртуелне библиптеке Србије. У тпку гпдине креиранп 8.282, а преузетп 9.750 записа. 

Пбрађенп је 1.034 публикација из фпнда Трезпра. Нарпднпј библиптеци Србије 

ппслатп је 270 наслпва кап предлпг Универзитетске библиптеке за категпризацију и 

прпглащаваое старе и ретке коиге. 

 

Стаое фпнда 

Врсте публикација Наслпви Свезaкa 

Коиге и тезе 619.440 761.855 

Часпписи гпд. нпвине 10.716 429.051 

Укупнп 631.135 1.555.967 

 

 

43.92%

0.60%

6.70%

42.67%

6.08% 0.03%

Ппклпн дпмаће

Размена дпмаће

Ппклпн стране

Размена стране

Тезе

Куппвина
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Развпј сервиса 

У систему Виртуелна библиптека Србије Универзитетска библиптека је прва прещла на 

рад у најнпвију верзију COBISS3 пкружеоа у 2011. гпдини. 

Мпја библиптека. Ппшеп је са радпм и сервис Моја библиотека, за кпји су 

инфпрматпри птвприли 1.812 кприснишких налпга. Брпј приступа е-каталпгу бип је 

180.822, а брпј претрага 400.803. 

Питај библиптекара. Пдгпвпренп је на 496 питаоа, а у ппгледу структуре, највећи брпј 

се и даље пднпси на каталпщке инфпрмације. 

 

Meђубиблиптечка ппзајмица. Пптражоа за коигама и тезама 2011. гпдине је ппала за 

28,52% у пднпсу на прпщлу гпдину, а нарушиваое шланака за 8,68%. „Активна 

ппзајмица“, међутим, нарушиваое коига и теза из Универзитетске библиптеке, 

ппрасла је за 59,71%, а нарушиваое шланака за 19,12%.  

Интернет учипница је дпбила 8 нпвих рашунара и дневнп је за првих 6 месеци билп 

између 130 и 150 кприсника. Птвпрена је и мала електрпнска шитапница на спрату са 9 

рашунара. 

Веб. Редпвнп ажуриране Facebook, Twitter и YouTube странице. Креирана је ппсебна 

страница за Дигиталне хуманистишке науке. 

PHAIDRA. Дигитални реппзитпријум Универзитета у Бепграду усппстављен је крпз 

реализацију регипналнпг Темпус прјекта шији је Библиптека кппрдинатпр. У 

реппзитпријум ће се, према пдлуци Сената пд 14.12.2011, пбавезнп унпсити све 

дпктпрске дисертације браоене пп нпвим прпграмима дпктпрских студија. 
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http://www.vbs.rs/cobiss/
http://www.facebook.com/pages/Univerzitetska-biblioteka-Svetozar-Markovic/99525557825
https://twitter.com/#!/UBSM
http://www.youtube.com/UBSMBeograd
http://unilib.bg.ac.rs/dh/rs/
https://phaidrabg.rs/
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Дигитализација  

Највећи пбим ппсла у пбласти дигитализације фпнда 

реализпван је у пквиру „Библиптеке Еурппеане“ и кап 

припрема за реализацију ЦИП прпјекта „Gateway to 

European Newspapers“. Укупнп су урађена 116.392 скена щтп, 

у пднпсу на прпщлпгпдищоих 24.406 скенпва, представља 

ппраст пд гптпвп 500%.  

Библиптека се прикљушила групи институција кпје шине Наципнални центар за 

дигитализацију. 

Прпјекти 

Библиптека је у 2011. била укљушена у следеће прпјекте: 

 Темпус прпјекат „Нпви библиптешки сервиси на универзитетима Западнпг 

Балкана”  намеоен је  технплпщкпм псавремеоаваоу, функципналнпј 

интеграцији и институципналнпм щиреоу академских библиптешких система у 

Србији, Црнпј Гпри и Бпсни и Херцегпвини. УБСМ је кппрдинатпр прпјекта. 

 „Библиптеке Еурппеане“. Циљ прпјекта је 5 милипна дигиталних пбјеката из 19 

впдећих еврппских истраживашких библиптека кпји ће бити дпступни на веб 

страницама Еурппеане и The European Library. Дигитални архив Универзитета у 

Бепграду ће бити укљушен у Еврппску дигиталну библиптеку.  

 „Gateway to European Newspapers“. Група пд 17 еврппских институција ће у тпку 

наредне три гпдине у пквиру прпјекта “European Newspapers” пбезбедити вище 

пд 10 милипна нпвинских страница за Еурппеану. Универзитетска библиптека је 

представник LIBER-а (Association of European Research Libraries).  

 Itineraire balkanique. Прпјектпм је предвиђенп дигитализпваое впдиша крпз 

балканске земље на францускпм језику из фпнда реткпсти Библиптеке. 

 

Излпжбе 

Приређенп је 11 тематских излпжби: 

„Михајлп Пупин - Touching the hot spots 

of life“, „Сусрет са Кинпм“, „Механизам 

из Антикитере - нпви ппглед на истприју 

пткрића", „Време сигнализма“, „У 

гпдини Густава Малера“ , „Изградоа 

Универзитетске библиптеке 1919-1925”, 

„Какп је тумашен Ивп Андрић“,  

„Љубищина писма“, „Драмски писци 

златнпг дпба Шпаније“.  

http://unilib.rs/tempus/2009.php
http://unilib.rs/tempus/2009.php
http://unilib.rs/cip/index.php
http://unilib.rs/projekti/European_Newspapers/index.php
http://unilib.rs/repozitorijum/index.php
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Уметнички центар 

У прганизацији Уметнишкпг центра приређенп је 14 излпжби и две трибине: 

Излпжба 33. сазива Јалпвишке ликпвне кплпније, Мате Ђпрђевић и Дамјан Кпвашевић, 

EСТЕТИЗАЦИЈА ППЛИТИКЕ - Раденкп Милак и Игпр Бпщоак, Сonstruction - 

deconstruction / Верена Фрајщмит и Симпн Халфмајер, ЛЕТ&ППЈ / FLY&SING - Марицa 

Радпјшић и Gertrude Moser-Wagner, (Не)Виђена Србија/ (UN)SEEN SERBIA - Јпзеф Брпж и 

Саща Чплић, Бпгдан Впјнпвић и Натаща Чулина, Уметникпва коига/artist's book - 

студенати Архитектпнскпг факултета у епграду, Излпжба цртежа - радпви студената 

ФЛУ у Бепграду, АУТПСКППИЈА II – Уметнишка сцена Зреоанина, @ ≠ @ - Дина 

Беланшић и Марија Шујица, Каравукпвп 002, ПРПСТПР / МЕСТП Ана Шимић, Јпвана 

Васић, Никпла Ђпрђевић и Споа Вркатић, БАЛАНС – Споа Кпстић.  

За пет излпжби Библиптека је издала каталпге. 

Кпнференције 
Универзитетска библиптека, у сарадои са Нарпднпм библиптекпм Србије, успещнп је 

прганизпвала скуп The European Library/European Libraries/CENL пд 14. дп 16 нпвембра 

2011. кпме је присуствпвалп прекп 120 гпстију из најважнијих библиптека свих 

еврппских земаља.   

Заппслени у Библиптеци су ушествпвали и представили радпве на прекп 60 

међунарпдних скуппва, вебинара, радипница, курсева и студијских путпваоа, пдржали 

прекп 90 едукативних радипница за кприснике, и пбјавили прекп 60 радпва у 

шаспписима и збпрницима. 

Адаптације 

У тпку 2011. урађени су идејни прпјекат, предмер и предрашун за  адаптацију 400m2 

ппткрпвља. 

Адаптиранп је Пдељеое за наушне инфпрмације и едукацију (сада су мпгуће групне 

пбуке кприсника), затим шитапница у сутерену, а у хпл испред пве шитапнице 

ппстављени су стплпви за групни рад и прикљушци за пренпсне рашунаре.   
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Рад управе  

Управа је активнп ушествпвала у раду Заједнице матишних библиптека Србије, раду 

Заједнице библиптека универзитета у Србији, већу псниваша Виртуелне библиптеке 

Србије и КпБСПН-а. Заједница библиптека универзитета брпји 157 шланица и ушлаоена 

је у IFLA-у и LIBER. Струшнп инфпрмисаое  је реализпванп прекп е-листа: 

„Виспкпщкплске библиптеке“ – лист Заједнице библиптека универзитета у Србији. 

Пбјављен је бр. 1 за 2011. шаспписа „Инфптека“. Урађен је нпви веб сајт Заједнице, а 

птвпрен је и ппсебан дпмен за веб сајт шаспписа Инфптека. 

Тпкпм 2011. пдржане су две седнице Управнпг пдбпра. На кпнститутивнпј седници 

пдржанпј 5.12.2011. прпф. др Александра Вранещ изабрана је за председника 

Управнпг пдбпра.  

 

Захвалнпст 

Захваљујемп се Универзитету у Бепграду за ппдрщку у раду, затим Нарпднпј 

библиптеци Србије, Библиптеци Матице српске и САНУ-у за несебишне дпнације у 

коигама,  мнпгпбрпјним ппјединцима кпји су нам ппклпнили коиге и свим 

пријатељима кпји су нас ппдржавали у прптеклпј гпдини. 

Ппсебну захвалнпст пдајемп гпсппдину Дущану Кпрлату, судији у пензији, шијим 

средствима је кпмплетнп пбнпвљена шитапница у сутерену. Гпсппдин Кпрлат је пре пет 

гпдина дпнирап иницијална средства за адаптацију старих магацинских прпстприја у 

шитапнишки прпстпр.  

 

 

 

 

 

© Универзитетска библиптека „Светпзар Маркпвић“ 
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тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354 
www.unilib.rs · info@unilib.rs 

 

http://zajednica.nb.rs/scc/
http://zbus.rs/cir/index.php?a=vesti&b=cirilica
http://infoteka.bg.ac.rs/
http://www.facebook.com/pages/Univerzitetska-biblioteka-Svetozar-Markovic/99525557825
http://www.linkedin.com/company/university-library-svetozar-markovic-
https://twitter.com/
http://www.youtube.com/UBSMBeograd

