
 

 

 
 
 

 

Конференција „Берза добрих идеја“ 

 

Време одржавања: 14. и 15. новембар 2019. године. 

Место одржавања: Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, Трг слободе 2, 

велика сала 

 

Основна замисао: Конференција је замишљена као практична размена идеја и мишљења 

библиотекара који се баве иновативним начинима рада са младима.  

 

ПРОГРАМ: 

14. новембар (четвртак) 

 

Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, велика сала 

17:00  – Поздравна реч, директор Милан Бјелогрлић и библиотекар Дарко Јовановић 

 Хор Распевани библиотекари и пријатељи 

 Гостовање Јасминке Петровић и  промоција сликовнице  „Библиотека те чека“ 

19:00  – Коктел 

 

15. новембар (петак) 

 

Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“ , велика сала 

8:45 – 9:00  – регистрација учесника, Влада Тот, Татјана Табачки 

9:00  – Отварање конференције, најава учесника, Дарко Јовановић 

9:00 – 9:20  – Ана Милутиновић (Београд): „Библиотекари као кустоси“ 

9:20 – 9:50  – Милица Матијевић (Лазаревац): „Зашто моја баба није ишла на факултет?“ 

(Потребно да сви учесници понесу фотографију своје баке) 

9:50 – 10:15  – Сања Живковић (Крагујевац): „Луткарство као спона између тинејџера, 

библиотеке и различитих уметности“ 

10:15 – 10:45  –Mима Гаврилов (Панчево) „Тинејџери фурају феминизам“ 

10:45 – 11:15  – Пауза – кафа, чај  

Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин” 
23000 Зрењанин, Трг слободе 2 

тел.: +381 23 566 210    факс: +381 23 530 744 
жиро рачун: 840-31013845-23 

ПИБ 101163779 
e-mail: biblioteka@zrbiblio.rs  

 www.zrbiblio.rs 
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11:15 – 12:25  – Промоција читалаштва кроз видео запис  

 – Ана Давидовац (Зрењанин): „Песничка штафета“, 10 минута 

 – Дуња Бркин Трифуновић (Кикинда): „Боок траилер“, 20 минута 

 – Наташа Стоиљковски (Зрењанин): „Књига је за тебе“, 10 минута 

12:25 – 13:10  – Катарина Новаковић (Нови Сад) и Драгана Божић (Нови Сад): 

„Библиотека, место позитивних промена“ 

 

13:15 – 14:15  – Ручак, ресторан Ренесанса (Краља Александра Карађорђевића ББ) 

 

14:15 – 14:30  – Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“,велика сала 

 – Владимир Тот (Зрењанин), Ненад Дајић (Зрењанин), Наташа 

Стојичић(Зрењанин): „И ми робота за трку имамо“ 

 – Јелена Ђорђевић Перц (Зрењанин): „Библиотека под једним кровом“ 

14:30 – 15:00  – Виолета Ђорђевић (Београд) и Јасна Бркић (Београд): радионица 

„Тинејџери, карика која недостаје“ 

15:00 – 15:45  – Даниела Скоковић (Пожега): „Активности на промоцији читања код 

тинејџерског узраста у библиотеци“  

15:45 – 16:00  – Пауза – кафа, чај 

16:00 – 16:30  – Народни музеј Зрењанин (Суботићева 1) 

 – Тања Граовац (Зрењанин): радионица „Storytelling - Чудовиштаријум Воје 

Деспотова“  

16:45  Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“ 

 – Заједничко фотографисање  у Библиотеци 

 – Реч за крај: утисци са конференције 

 

 


