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Извештај Комисије за  доделу награде  „Мина Караџић“ у 2016. години   
најбољем школском  библиотекару 

 
На конкурс за награду “Мина Караџић”   пријавила су се  3 (три) кандидата: 
 

1. Мирјана Радовановић Пејовић – ОШ  “Душан Јерковић,” Ужице 

2. Роксанда Игњатовић – ОШ  “Стефан Дечански,”  Београд 

3. Милка Пуач – Медицинска школа “Надежда Петровић,” Земун 

Комисија у саставу: Славица Петровић, библиотекар у Економској школи “Нада Димић” у Земуну, Жељко 
Марчетић, библиотекар у Техничкој школи у Београду и Тања Маљоковић, библиотекар у ОШ „Бранко 
Радичевић“ у Београду.  

Чланови комисије су се састали у понедељак 12.12.2016. године и установили да један кандидат не 
испуњава услове конкурса, па је одлучила да ту пријаву не узме у разматрање. 

Преостале две пријаве комисија је детаљно проучила анализирајући приложени материјал. Са великим 
задовољством смо се уверили да пријављене кандидаткиње свој посао обављају са много љубави и 
посвећености,  радећи и мимо онога што је предвиђено планом и програмом. Констатовали смо да пристигле 
биографије показују колико колеге библиотекари воле свој посао и да пуно труда и времена улажу у свој рад, у 
својим срединама, као и на афирмацији професије.  

Овог пута комисија је донела одлуку да обе кандидаткиње добију награду сматрајући да су нијансе у 
питању и да у овим тешким временима по ДШБС, а и саму професију библиотекара, треба на неки начин 
наградити и подстаћи колеге да не одустају од својих амбиција. Ове године неће бити новчаних награда што 
говори о условима рада самог Друштва, па је комисија овом одлуком желела да колеге бар добију признање 
које ће им сигурно значити да наставе успешно  да раде у својим срединама.  

Награда за најбољег библиотекара „Мина Караџић” ове године додељује се Мирјани Радовановић 
Пејовић из Ужица  и Роксанди Игњатовић из Београда. 

 
Честитамо колегиницама на додељеној награди и желимо успех у даљем раду и напредак у професији.  
 
 
                                                                                                                           ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ 
                                                                                                                               Славица Петровић 
                                                                                                                               Жељко Марчетић 
                                                                                                                               Тања Маљоковић 

 

 
Председник Друштва 
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