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Др Гордана Стокић ванредни је професор на Катедри за библиотекарство и 
информатику Филолошког факултета Универзитета у Београду, где предаје Историју 
књиге и библиотека I и II, те Менаџмент у библиотекама. На постдипломским 
студијама, од школске 2003/04, предметни је наставник за Историју српских 
библиотека. Као предавач ангажована је и на постдипломским студијама 
Универзитета уметности у Београду, где, на смеру Менаџмент у култури и културна 
политика на Балкану, предаје Менаџмент издаваштва и библиотекарства.   

 
Гордана Стокић рођена је 15. децембра 1960. године у Сплиту (Хрватска). Школовала 
се у Београду. На Групи за југословенске књижевности са енглеским језиком 
Филолошког факултета дипломирала је 1985. године. За време студија факултативно је 
завршила Смер за библиотекарство. Магистарски рад на тему Библиотека Факултета 
музичке уметности у Београду - најзначајнија музичка збирка у Србији одбранила је 
1996, а докторску тезу под називом Џеси Шир у теорији и пракси библиотекарства 
20. века 2001. године.  

 
Гордана Стокић радила је од 1986. до 1996. године у Библиотеци Факултета музичке 
уметности у Београду као библиотекар. Од 1996. године ради на Катедри за 
библиотекарство и информатику Филолошког факултета у Београду, најпре као 
асистент, а од 2002. године као доцент за предмет Историја књиге и библиотека, и као 
предавач за курс Менаџмент у библиотекама. Године 2002. докторска теза Гордане 
Стокић прерађена је и објављена као монографија под насловом Ка филозофији 
библиотекарства : Џеси Шир у теорији и пракси библиотекарства 20. века. Наредне, 
2003. године, Гордана Стокић, са Жељком Вучковићем, ко-аутор је књиге  Менаџмент 
у библиотекама. За допринос библиотекарству, ова књига награђена је годишњом 
наградом Стојан Новаковић, Библиотекарског друштва Србије.  

 
У периоду 2000-2003 гордана Стокић радила је као хонорарни директор Дома културе 
Студентски град на Новом Београду. Њена професионална активност укључује и 
чланство у управном одбору Дома културе Студентски град, испитивачкој комисији 
за стручни испит Народне библиотеке Србије (1997-2001), Комисији за информације и 
документацију националне Организације за стандардизацију, те у уређивачким 
одборима Издавачког предузећа CLIO и часописа Панчевачко читалиште. Др Стокић 
актуелни је председник Комисије за односе с јавношћу Библиотекарског друштва 
Србије.  

 
Међународно професионално искуство др Стокић укључује посету Мортенсон центру 
за интернационалне библиотечке програме у САД (Morteson Center, International 
Library Programs, University of Illinois at Urbana-Champaign), октобра 2002, те учешће 
на Салцбург Семинару (Salzburg, Austria) посвећеном библиотекама у 21. веку, октобра 
2004. Као предавач по позиву, учествовала је на научним и стручним скуповима у 
Румунији, Словенији и Сједињеним Америчким Државама. Од фебруара до августа 
2006, као Фулбрајтов стипендиста – гостујући истраживач – боравила је у Школи за 
информатику и библиотекарство Универзитета Северне Каролине у Чепел Хилу 
(School of Information and Library Science, The University of North Carolina, Chapel Hill, 
NC), те у  Конгресној библиотеци у Вашингтону (The Library of Congress, Washington, 
DC).  


