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ППЗИВ ЗА РАДПВЕ И УЧЕШЋЕ 
на гпдишопј кпнференцији Библиптекарскпг друштва Србије са међунарпдним учешћем 

 
 

КПРИСНИЦИ БИБЛИПТЕЧКИХ УСЛУГА:  
ИСТПРИЈСКА ПЕРСПЕКТИВА И САВРЕМЕНЕ ТЕНДЕНЦИЈЕ 

 
кпја ће бити пдржана у Нарпднпј библиптеци Србије, Бепград, 13-14. децембра 2016. 

 

konferencija2016.bds.rs 

 
 

ЦИЉ 
 

Библиптекарскп друштвп Србије и у 2016. гпдини прганизује кпнференцију са 
међунарпдним учешћем кпја је ппсвећена питаоу кприсника библиптечких услуга. 
Кпнференција ће се бавити важним темама библиптечкп-инфпрмаципне струке, кап штп је 
развпј услуга у библиптекама у прпшлпсти и актуелне прпмене у струци на тпм ппљу, али 
уважавајући перспективу кприсника библиптека и сагледавајући пптребе актуелних и 
пптенцијалних кприсника, начине задпвпљеоа пптреба, квалитет и квантитет услуга у 
библиптекама, итд. 

 
ТЕМЕ 

 
Неке пд мпгућих тема за излагаое на кпнференцији: 
 истпријски развпј библиптечкп-инфпрмаципних услуга и оихпви кприсници; 
 кп су кприсници библиптечкп-инфпрмаципних услуга; 
 прпмене у навикама кприсника; 
 статистички ппказатељи брпја кприсника библиптека у прпшлпсти и данас; 
 прпмене у струци у светлу пптреба кприсника (нпва радна места и занимаоа, 

пплитика људских ресурса, технплпшке инпвације); 
 утицај технплпгија на навике кприсника и пдгпвпр библиптека; 
 предвиђаое пптреба кприсника и начини оихпвпг задпвпљеоа у будућнпсти; 
 нпвп кприсничкп искуствп (User Experience, Evidence Based Librarianship, User 

Generated Content) 
Дпбрпдпшле су и пстале теме кпје су у дпдиру са пснпвнпм темпм кпнференције. 

 
ФПРМАТ И СЛАОЕ РАДПВА 

 
Језици кпнференције су српски и енглески, са симултаним превпдпм. 
Кпнференција ће пбухватити три врсте радпва: стручни радпви у пунпм тексту, 

кратке презентације (Pecha Kucha) најбпље праксе и презентације ппстера. 
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Ппзивамп заинтереспване аутпре да сажетке на српскпм и енглескпм језику дп 300 
речи, са кпнтакт ппдацима, прпфесипналнпм афилијацијпм и инфпрмацијпм п фпрмату (да 
ли је стручни рад, кратка презентација или ппстер), прпследе на адресу 
konferencija2016@bds.rs најкасније дп 16. септембра 2016. Упутствп за аутпре сажетака 
налази се на веб страници кпнференције. 

Аутпри прихваћених радпва за кпнференцију биће пбавештени дп 15. пктпбра 2016. 
Збпрник пдабраних радпва са кпнференције биће штампан у 2017. гпдини. 

 
РЕГИСТРАЦИЈА 

 
Регистрација за кпнференцију биће пбјављена на веб страници кпнференције дп 1. 

нпвембра 2016. Кптизација за учешће на кпнференцији изнпси 2.000 динара и пна укључује 
регистрацију за пба дана кпнференције, материјал за кпнференцију и псвежеое тпкпм 
кпнференције. Чланови БДС и студенти не плаћају котизацију, као ни аутори који излажу 
на конференцији. 

Учесници кпнференције ппкривају сппствене трпшкпве путпваоа и смештаја. 
 

ВАЖНИ ДАТУМИ 
 

Први ппзив: 27. јун 2016. 
Други ппзив: 18. јул 2016. 
Трећи ппзив: 15. август 2016. 
Рпк за слаое радпва: 16. септембар 2016. 
Обавештеое п прихваћеним радпвима: 15. октобар 2016. 
Регистрација за кпнференцију ппчиое: 1. новембар 2016. 
Кпнференција: 13-14. децембар 2016. 
Збпрник радпва: 2017. година 
 
 

Додатне информације доступне су преко веб странице конференције 
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ПРГАНИЗАЦИПНИ ПДБПР 
др Богдан Трифуновић, председник БДС, Градска библиптека „Владислав Петкпвић Дис“ 

Беба Станковић, пптпредседница БДС, Нарпдна библиптека „Илија М. Петрпвић“ 
Бојана Вукотић, секретар БДС, Нарпдна библиптека Србије 

мр Милица Кирћански, Градска библиптека Нпви Сад 
Јелена Глишовић, MA, Нарпдна библиптека Србије  

Радмила Перовић, МА, Нарпдна библиптека „Јпван Ппппвић“ 
Нада Арбутина, Библиптека града Бепграда  

Тамара Бутиган Вучај, Нарпдна библиптека Србије 
Драгица Радетић, Нарпдна библиптека Бпр 

Весна Степановић, Нарпдна библиптека „Др Ђпрђе Натпшевић“ 
 

ПРПГРАМСКИ ПДБПР 
проф. др Гордана Стокић Симончић, Филплпшки факултет Бепград 

др Дејан Вукићевић, Нарпдна библиптека Србије 
др Добрила Бегенишић, Нарпдна библиптека Србије 

мр Гордана Ђилас, Библиптека Матице српске 
Весна Вуксан, МА, Универзитетска библиптека „Светпзар Маркпвић“ 
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