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Конгресна библиотека Вашингтон
Британска библиотека Лондон

Општинска библиотека „Вук Караџић“, Алибунар
Народна библиотека Ариље
Народна библиотека „Милош Требињац“, Бајина Башта
Народна библиотека „Вељко Петровић“, Бачка Паланка
Библиотека града Београда
Народна библиотека Бечеј
Народна библиотека „Вук Караџић“, Велико Градиште
Библиотека „Диша Атић“, Владимирци
Библиотека „Вук Караџић“, Владичин Хан
Народна библиотека „Бора Станковић“, Врање
Градска библиотека Вршац
Библиотека „Браћа Настасијевић“, Горњи Милановац
Народна библиотека „Радислав Никчевић“, Јагодина
Народна библиотека „Његош“, Књажевац
Општинска библиотека Ковачица
Библиотека „Вук Караџић“, Ковин
Народна библиотека Косјерић
Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, Краљево
Градска библиотека Лајковац
Градска библиотека Љиг
Народна библиотека „Бранислав Нушић“, Нови Кнежевац
Народна библиотека „Доситеј Обрадовић“, Нови Пазар
Народна библиотека „Влада Аксентијевић“, Обреновац
Народна библиотека „Др Вићентије Ракић“, Параћин
Народна библиотека у Пећинцимa
Народна библиотека „Илија М. Петровић“, Пожаревац
Градска библиотека Прибој
Матична библиотека „Вук Караџић“, Пријепоље
Ресавска библиотека Свилајнац
Библиотека „Мухамед Абдагић“, Сјеница
Градска библиотека „Карло Бијелицки“, Сомбор
Матична библиотека „Глигорије Возаревић“, Сремска Митровица
Народна библиотека „Доситеј Обрадовић“, Стара Пазова
Градска библиотека Суботица
Народна библиотека „Радоје Домановић“, Сурдулица
Народна библиотека „Стојан Трумић“, Тител
Градска библиотека „Божидар Кнежевић“, Уб
Народна библиотека „Симеон Пишчевић“, Шид

Министарство финансија Републике Србије
Институт за онкологију и радиологију Србије
Музеј савремене уметности, Нови Београд
Електровојводина, Нови Сад
Aрхив Војводине, Нови Сад
Спомен-збирка Павла Бељанског, Нови Сад 
Завод за заштиту природе Србије, Нови Сад
Општински суд Панчево

Факултет музичке уметности, Београд
Правни факултет, Ниш
Медицински факултет, Нови Сад

Техничка школа „Сава Мунћан”, Бела Црква
Основна школа „Душан Јерковић“, Банатски Карловац
Основна школа „1. мај“, Владимировац
Основна школа „Бранко Радичевић“, Чента

Редакција Панчевачког читалишта и стручна служба Градске библиотеке 
Панчево се извињавају ако су пропустили да евидентирају вашу претплату, или 
су можда погрешиле у навођењу назива библиотеке. Молимо вас да нам скренете 
пажњу на евентуалне грешке.
Такође вас молимо да нам на mail адресу pretplata@citaliste.com јавите ако не 
добијете на време свој примерак часописа.

Размена

На основу потписаног протокола о сарадњи или договора, Читалиште 
размењујемо за следећа издања:
Гласник Народне библиотеке Србије; Инфотека, Београд; Новине Београдског 
читалишта; Савремена библиотека, Крушевац; Бележница, Бор; Библиолошки 
гласник, Подгорица; Глас библиотеке, Чачак; Годишњак библиотека Срема, 
Сремска Митровица; Међа,ј Ужице; Mons Aureus, Смедерево, Култура, Београд; 
Улазница, Зрењанин; Позориште, Нови Сад; Детињство, Нови Сад; Мост 
мултијезички билтен Завода за културу Војводине у Новом Саду.
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Финансирање јавних
библиотека у Србији

Ка да сам, пре две го ди не, из ла жу ћи на струч ном ску пу, по ве за ла 
би бли о теч ке фон до ве са фи нан си ра њем би бли о те ка, управ ник јед-
не на ше ве ли ке би бли о те ке кон ста то вао је да сам про ма ши ла те му. 
Управ ник дру ге јед не би бли о те ке, ре че ми, пре го ди ну да на, ка ко о 
бу џе ти ма би бли о те ка не ма шта да се при ча. Тре ћа сит на са бо та жа 
ко ја ме је де фи ни тив но уве ри ла да је фи нан си ра ње би бли о те ка ве-
ли ко и не у ре ђе но по ље срп ске би бли о те кар ске прак се, ве за на је за 
ви со ког по кра јин ског функ ци о не ра ко ји ми је, пре не ко ли ко ме се ци, 
обе ћао за Чи та ли ште текст на ову те му, та да пи тао да ли ћу сме ти 
да об ја вим све оно што он има да ка же, а ни ка да по сле ни је од го во-
рио ни на те ле фон ски по зив...

Пи та ње фи нан си ра ња јав них би бли о те ка ни је пи та ње па ра и то-
га да ли их има мо или не ма мо. Не ма мо их до вољ но, и по то ме се срп-
ске би бли о те ке не раз ли ку ју од би бли о те ка би ло где дру где. Пи та ње 
фи нан си ра ња је сте пи та ње си сте ма, ста бил но сти, пред ви ди во сти, 
пла ни ра ња, ко му ни ка ци је, јав но сти ра да и упо ре ди во сти. Сва ка од 
ових ка те го ри ја мо же се са гле да ва ти, ре ци мо, кроз јед но ста ван по да-
так да се у Бе о гра ду по гла ви ста нов ни ка из два ја 2,82 евра за из др жа-
ва ње јав не би бли о те ке, у Хел син ки ју не што пре ко 50 евра, а у Че пел 
Хи лу 40 до ла ра. И опет, уз пи та ње о ви си ни из два ја ња иду и она дру-
га: ко ли ко јав них би бли о те ка у Ср би ји мо же да об ја ви ова кав по да-
так или свој бу џет ски би ланс на сај ту, ко ли ко је прак са бу џе ти ра ња 
ста бил на, а ко ли ко се ме ња из го ди не у го ди ну, ка ко се на ни воу оп-
шти на и ре ги ја рас по ре ђу ју сред ства бу џет ским ко ри сни ци ма, ко ји 
про це нат оп штин ског бу џе та до би ја ју би бли о те ке, ка ко се би бли о те-
ка ко ти ра у од но су на дру ге ин сти ту ци је кул ту ре у оп шти ни, ка ко о 
то ме раз ми шља ју гра ђа ни и да ли су уоп ште све сни да део нов ца из 
оп штин ских по ре за иде за из др жа ва ње би бли о те ке, је смо ли осу ђе-
ни са мо на бу џет... Мо же ли се и ка ко ме ња ти ак ту ел но ста ње?

По зи ва ју ћи би бли о те кар ску јав ност да раз ми шља и пи ше на ове 
те ме, Пан че вач ко чи та ли ште ну ди мо дел Би бли о те ке гра да Бе о гра-
да, нај ве ће јав не би бли о те ке у Ср би ји, ис ку ство На род не би бли о те-
ке у Хан Пи је ску, нај не ра зви је ни јој оп шти ни Ре пу бли ке Срп ске, као 
и при ме ре до бре прак се јав них би бли о те ка у Кра ље ву и Зре ња ни ну.

Фото: Л. Адровић


