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                     Јасмина Нинкпв, библиптекар саветник 

 

 

 
Лични ппдаци 

 

Име:   Јасмина Нинкпв 

Адреса :  приватна:  11030 Бепград, Извпрска 39 

Адреса :  ппсап:  11 000 Бепград, Кнез Михаилпва 56                                        

Раднп местп:                   директпр Библиптеке града Бепграда  

 E-mail: direktor@bgb.rs 

 Телефпн / Факс: 00381112024022 

                              Мпбилни: 0038163267095 

 

 

Радна бипграфија - пресек 

 

 

       •     05/2009 – данас :   директпр Библиптеке града Бепграда   www.bgb.rs 

       •     2011-2015. : Председница библиптекарскпг друщтва Србије  www.bds.rs 

       •    10/2002-05/2009:   директпр Библиптеке ''Милутин Бпјић'', Бепград  

       •     10/2000 – 2002:  Шеф  Дешијег пдељеоа Библиптеке града Бепграда 

       •    1993:  Jедан је пд ппкреташа, уредник прпграма и PR меначер прве приватне телевизије  

             АРТ канала  

        •    1993/1999  У Библиптеци града радила  на ппслпвима прганизпваоа културних прпграма,  

              пднпса са јавнпщћу и медијима, уредника у Нпвинама бепградскпг читалишта,  

             уредника инфпрмативнп  издавашке делатнпсти, библиптекара у предметнпм каталпгу 

        •    2007 - дп данас - шлан је струшнпг тима завпда за стандардизацију у пбласти инфпрмација 

              и дпкументаристике (ИСО стандарди)  

        

        •    2002 -2005: наципнални кппрдинатпр за прпјекте Еврппске кпмисије у пбласти примене нпвих  

             технплпгија у култури PULMAN XT www.pulmanweb.org   i CALIMERA  www.calimera.org  

            (European Commission, ICT).  

http://www.bgb.rs/
http://www.bds.rs/
http://www.pulmanweb.org/
http://www.calimera.org/
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        •   2002-2011: шлан  кпмисије Скупщтине града Бепграда за набавку коига и перипдике за  

            бепградске библиптеке. 

 2007-2015: Члан вище радних група у Министарству културе Србије. 

 Специјализирала се за предаваша у пбласти защтите интелектуалних слпбпда (Слпвенија, 2001). 

 Збпг струшнпг рада и вище пбјављених радпва дпбија зваое вищег библиптекара (2001) и 

библиптекара саветника 2007. 

 1993 Државни и струшни испит из библиптекарства пплпжила са пдлишнпм пценпм  

 1991 Заппслила се на кпнкурсу  у Библиптеци града Бепграда  

 1986/1991 “ free lance” нпвинар 

 1986  Диплпмирала је нпвинарствп на Факултету пплитишких наука у Бепграду  

 

Стручнп пбразпваое и усавршаваое: 

 

 IFLA Train the Trainer (International Federation of Library Associations and Institutions / Светска 

федерација библиптечких аспцијација и институција)  пбука за тренере '' Изградоа и јачаое 

библиптечких аспцијација'', Загреб, 2012. 

  News Literacy: Know – how / пбука за тренере библиптекаре п нпвпј медијскпј писменпсти у 

сарадои са Америшкпм аспцијацијпм библиптекара (ALA, тренер Barbara M.Jones ) – пдпбрен пд 

стране Америшке амабасаде у Бепграду (11/2012)           

 Goethe Institut - пбуке за извпђеое радипница у библиптекарству – тренери из Хамбурга, Келна, 

 Струшни бправак и пбилазак јавних библиптека Хпландије (финансиран пд стране IFLA, 2011) 

 Стипендиста немашке владе за усаврщаваое немашкпг језика, Гете –Институт, Минхен,  2011.  

 Зваое: библиптекар саветник, 2007. 

 Аутпр  коиге „Библиптеке XXI века“ (2011) 

 Вище пд 50 библипграфских записа у  библипграфскп-каталпщкпј бази ппдатака COBISS.SR 

 

 

Међунарпднп / дпмаће чланствп у важнијим телима  

 

 Члан  Standing Committee IFLA Metropolitan Section www.ifla.org 

        •    Члан INELI групе  библиптекара инпватпра Фпндације Бил и Мелинда Гејтс 

        •    Члан струшнпг тима Завпда за стандардизацију Србије у пбласти инфпрмација и  

              дпкументаристике 

 Члан Кпмисије за акредитацију прпграма струшнпг усаврщаваоа библиптекара Нарпдне 

библиптеке Србије  

 Члан Управнпг пдбпра Библиптекарскпг друщтва Србије (2005 – 2009, 2009 -2011, 2011 - ) 

•      Председник Библиптекарскпг друщтва Србије (2011-2015 )  

•      Члан Одбпра Међунарпднпг сајма коига у Бепграду 

•      Члан Управнпг пдбпра Заједнице матишних библиптека Србије 
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                                          Међунарпдне кпнференције и скуппви-избпр 

  

 1998. Праг (Чещка), Будимпещта (Мађарска)  

      Јавне библиптеке Еврппе, на ппзив Гете института. 

 2000.  Спфија  (Бугарска)  

                  International Conference:  Internet–Education–Science 

 2001. Краоска Гпра (Слпвенија)  

                  Курс ппсвећен интелектуалним слпбпдама Универзитет Урбана (САД) 

 2002.  Хелсинки (Финска), Истамбул (Турска) 

ПУЛМАН прпјекат: Стратешка кпнференција п сарадои на Балкану у пбласти                    

библиптекарства    

 Синаја (Румунија), на ппзив Министарства за културу  

 Спфија (Бугарска) Интернаципнална кпнференција: Библиптеке, цивилнп друштвп и   спцијални 

развпј. 

 2003.  Лисабпн (Ппртугал), ПУЛМАН кпнференција 

                    Кппенхаген (Данска), студијски бправак на ппзив Аспцијације библиптека Данске  

 2004. Брисел (Белгија), Кппенхаген (Данска), Берлин (Немашка), ИФЛА, Студијски бправак 

(Хпландија) на ппзив Министарства културе и Савета Еврппе  (библиптекарствп, изградоа 

библиптека), Салцбург (Аустрија), Стратегија дигитализације у Еврппи Спфија (Бугарска), 

Кпнференција: Библиптекарствп, глпбализација и кппперација. 

 2005. Ослп (Нпрвещка), ИФЛА Хелсинки (Финска), кпнференција (библиптекарствп) 

 Студијски бправак Финска (Хелсинки, Тампере...) на ппзив Министарства за културу и 

пбразпваое Кппенхаген (Данска), Љубљана (Слпвенија) КАЛИМЕРА прпјекат, кпнференције 

 2006. Студијски бправак Слпвенија (библиптекарствп, изградоа библиптека), Љубљана 

(Слпвенија), Прпјекат Еврппске библиптеке, Салцбург (Аустрија), Стратегија дигитализације у 

Еврппи 

 2007. Студијски бправак у Ппртугалу 

  Кпнференције ппсвећене стратегији дигитализације у Еврппи у Берлину (Немашка) и Цириху 

(Швајцарска) 

 Тренинг  Инфпрмаципна писменпст – Хашетепе Универзитет, Анкара 

 Тренинг п дигитализацији – Наципнална библиптека Чещке, Праг  

 Кпнференција ЕБЛИДА, Хаг и Стп гпдина хпландске аспцијације библиптека, Амстердам 

 2010. студијски бправак и ушеое језика, стипендија Гете института, Минхен 

 2011. Интернаципнални прпграм за лидере, САД 

       •   2012. BAM – Представљаое резултата и рада прпјекта „Тајни кприсник“ 

       •   2010.студијски бправак и ушеое језика, стипендија Гете института, Минхен 

       •    2011.Интернаципнални прпграм за лидере, стипендија Stejt departmenta,САД 

       •    2012.Студијски бправак у Хпландији, јавне библиптеке,стипендија ИФЛА  

       •    2012 Награда EIFL-PLIP Innovation Award за најбпљи прпјекат у пблaсти финансијске 

                      писменпсти библиптеци града и бправак у Ващингтпну,стипендија IREX  

        •    2013 Избпр у ИНЕЛИ групу на предлпг EIFL фпндације 
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                                                  Вештине и компетенције 

 

 

-Унескпв тренер за инфпрмаципну писменпст  

-тренинг за презервацију дигиталних пбјеката 

-предаваш п интелектуалним слпбпдама у јавним библиптекама 

-тренинг п дигитализацији кплекција у сврху кпнзервације 

-Интернаципнални прпграм за лидере Стејт департмента САД - заштита културне баштине 

-прпграми дпживптнпг ушеоа у библиптекама,еврппска радипница у Технишкпј наципналнпј библиптеци 

Чещке 

-тренер за медијску писменпст  

 

                                                                                        Прпјекти  

 
 

 2000-2002 Наципнални кппрдинатпр за прпјекат  ПУЛМАН (први еврппски прпјекат у кпме је 

Србија ушествпвала за јавне библиптеке, пд 2000 дп 2002. гпдине,   www.pulman.org  

 

 2002 -2004 Прпјекат CALIMERA  намеоен библиптекама, музејима и архивима, кппрдинатпр за 

Србију и Црну Гпру www.calimera.org 

 

 2009 Прпјекат AccessIT, кппрдинатпр прпјекта,прпграм Култура 2007-2013 Еврппске кпмисије 

 

 2010 Прпјекат AccessIT plus, кппрдинатпр прпјекта ,прпрам Култура 2007-2013 Еврппске 

кпмисије 

 

 2011 Прпјекат Europeana Awareness,дигитализација и агрегација наципналне бащтине у ппртал 

еврппске културе, кппрдинатпр прпјекта (IST PSP Evropska komisija) 

 

 2012 Прпјекат  LoCloud,кприщћеое cloud технплпгије у ппсредпваоу културних садржаја, 

кппрдинатпр прпјекта (IST PSP Evropska komisija) 

 

 2012 Прпјекат DI XL, дпживптнп ушеое у библиптекама, кппрдинатпр прпјекта, (LLP Evropska 

komisija) 

 

 2001 – 2013 аутпр вище Country profil -а  за пптребе прпјеката, разлишитих министарстава   

                  културе у Еврппи, Савета Еврппе,  Стејт департмента САД-а.  

 

        •       2015 : Инели амбасадпр у прпјекту Инели Балкан за Србију 

 

 

http://www.pulman.org/
http://www.calimera.org/
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Радипнице, предаваоа 

                                                                              

 Ушесник IFLA Кпнгреса 2012. у Хелсинкију кпаутпрски ппстер презентација: Public libraries as a 

force of Transparency / Јавне библиптеке кап снага транспарентнпсти. 

 Предаваш на акредитпваним семинарима за стручнп усавршаваое заппслених у пбразпваоу 

(пдпбрени пд стране Завпда за унапређиваое пбразпваоа и васпитаоа РС) - 2008/2009 – 

2011/2012)  

 Председник прганизаципних пдбпра међунарпдних наушних кпнференција у прганизацији 

Библиптекарскпг друщтва Србије и Нарпдне библиптеке Србије (2011, 2012, 2014.) 

 Члан прганизаципних пдбпра међунарпдних наушних кпнференција у прганизацији 

Библиптекарскпг друщтва Србије у ппследоих седам гпдина  

 Ушесник у прганизацији радипница Гете – Института (2008 – 2010).  

 Предаваш пп ппзиву на тему библиптекарства и инфпрматике у библиптекама Србије. 

 Учесник EBLIDA Савета (Еврппски бирп библиптешких, инфпрмаципних и архивских аспцијација) 

Кппенхаген, 2012. 

 Члан жирија за дпделу награде ''Стпјан Нпвакпвић'' за пбјављену струшну коигу у библиптешкп – 

инфпрмаципнпј делатнпсти 

 

Награде 

         

               2006 Награда Опщтине Палилула за дппринпс култури 

               2007 Ппвеља БДС 

               2010 Награда Запис Библиптекарскпг друщтва Србије 

2010 Награда Траг 

               2008 Награда Марија Илић Агаппва за најбпљег библиптекара  

               2013 Награда Ђура Даничић за дппринпс библиптекарству и култури 

                     

                          

                  Јасмина Нинкпв, диплпмирани пплитикплпг и библиптекар саветник 

 
Јасмина Нинков је рођена 1962. године у Ћуприји (Србија). Дипломирала је новинарство на 

Факултету политичких наука у Београду 1986. године и тиме стекла звање дипломираног политиколога. 

Државни и стручни испит из области библиотекарства полаже са одличном оценом 1993. године. Говори 

енглески и немачки језик.  

Континуирано објављује текстове у домаћој и страној периодици посвећене књизи, читању, 

библиотекарству, европским интеграцијама, електронској управи, као и стручне радове на теме 

Интернета, маркетинга, односа са јавношћу, е-културе... Учествовала је на бројним стручним скуповима, 

семинарима и међународним конференцијама, радионицама и стратешким конференцијама (Савет 
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Европе, Европска комисија). Специјализирала се за предавача у области интелектуалних слобода 

(Словенија 2001).  

Књигу „Библиотеке 21.века“ објавила је 2011.године. 

У Библиотеци града Београда је радила 1991–2002. године на уредничким пословима, 

организовању културних програма, стручним пословима и као шеф Дечије библиотеке. Била је и уредник 

програма и менаџер за односе са јавношћу прве приватне телевизије, канала културе – АРТ канала 

(1993–95). Од 2002–09. године руководи Библиотеком Милутин Бојић. Директорка Библиотеке града 

Београда је од 2009. године. 

Председница је Библиотекарског друштва Србије, www.bds.rs , члан је   Стручног тима Завода за 

стандардизацију у области информација и документаристике (ISO стандарди) и национални координатор 

за пројекте Европске комисије (European Commission, IST) у области примене нових технологија у 

култури ПУЛМАН www.pulman.org. и КАЛИМЕРА www.calimera.org.  

На међународном плану члан је сталног комитета Метрополитен секције ИФЛА-е. www.ifla.org  

Због свог рада и више објављених текстова заслужила је стручно звање вишег библиотекара 

(2001) и библиотекара саветника (2006). Добитница је Повеље Библиотекарског друштва Србије за 

допринос у библиотекарству, Плакете општине Палилула за допринос култури, Награде Марија Илић 

Агапова за најбољег библиотекара Београда.Добитник је и награде Запис за укупни допринос 

библиотекарству Србије  

Тренутно је координатор четири пројекта које финасира Европска комисија,а који су везани за 

дигитализацију и члан је ИНЕЛИ групе менаџера визионара, Фондације Бил и Мелинда Гејтс. 

Добитник је награде Заједнице матичних библиотека Србије Ђура Даничић за укупан допринос 

библиотекарству и култури Србије. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bds.rs/
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