
6 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни

Услов

Циљ

предмета

Исход

предмета

Теоријска

настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2

3

4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 2

Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена                          
5 писмени испит

20 усмени испит                                    55

20

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студенти би требало да овладају терминологијом и методологијом управљања, да стекну 
теоријска и практична знања о процесима планирања, организовања, вођења и контроле уопште, 
али и специфичностима које захтевају библиотеке и библиотечко-информациони системи у том 
погледу. Менаџмент принципи информатичке привреде и менаџмент принципи наступајућег доба 
знања, које обухвата овај предмет, обезбеђују будуће компетентно ангажовање у области 
управљања библиотекама утемељено на способности стратегијског размишљања и 
позиционирања библиотеке у окружењу. 

Пионири и класици менаџмента (Фредерик Тејлор, Макс Вебер, Едвардс Деминг, Џозеф Џуран, 
Питер Дракер); пионири библиотечког менаџмента (Мелвил Дјуи, Антонио Паници); стратешки 
план у библиотекама (на примеру Конгресне библиотеке у Вашингтону, Британске националне 
библиотеке, јавних библиотека у Денверу, Ст. Чарлсу и Шарлоту); Стратегија развоја 
информационог друштва у Србији; израда стратешког плана на примеру једне домаће 
библиотеке; нивои управљања библиотекама; израда изјаве о мисији; визија развоја и лидерство; 
мерење учинка и успешности библиотека; библиотека будућности.

Савремени принципи управљања организацијама културе и образовања воде студенте ка бољем 
разумевању окружења у коме библиотеке раде и рационалнијем сагледавању доприноса који оне 
могу да пруже укупном друштвеном развоју.

Садржај предмета
 Основи теорије менаџмента; управљање библиотекама у светлу основних менаџмент принципа; 
библиотека као организација; бирократско и органско организовање; оперативно и стратешко 
планирање у библиотекама; израда стратешког плана; тимови и тимски рад, лидерство у 
библиотекама; руковођење запосленима; стандарди квалитета у библиотекама; евалуација рада 
библиотека; управљање знањем; друштво знања и менаџмент знања.

Процеси управљања у библиотекама

монолошки, интерактивно-комуникативни, практични рад
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Језик, књижевност, култура

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми

семинари

заједнички

основне академске
Процеси управљања у библиотекама

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета


