
НАГРАДА „ДР НИКО СИМОВ МАРТИНОВИЋ“ 
ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ И ЧИТАОНИЦИ ХЕРЦЕГ-НОВИ 

Комисија за награде Удружења библиотекара Црне Горе у саставу: Маријан Миљић, 
предсједник, Свјетлана Алигрудић, Иван Ивановић, Алија Реџематовић и Ружа Даниловић, на 
сједници одржаној 03. децембра 2010. године, једногласно је одлучила да награду „Др Нико 
Симов Мартиновић“ додијели Градској библиотеци и читаоници Херцег-Нови, уз следеће 
образложење:

„Градска библиотека и читаоница Херцег Нови има статус јавне установе и у складу са Законом 
о библиотечкој дјелатности дјелује као народна и матична библиотека на подручју општине 
Херцег Нови. Библиотека наставља традицију још из 19. вијека и континуитет народног 
библиотекарства у Боки Которској. Кроз више периода и развојних фаза, Библиотека је израсла 
у једну од најбољих и најорганизованијих народних, јавних, градских библиотека у Црној Гори. 
И поред недовољног кадра (четири библиотекара, једног вишег књижничара и три 
књижничара), уз добру организацију рада и скромне финансијске могућности, Библиотека, на 
челу са директорком Невенком Митровић, дипломираним компаративистом и библиотекаром, 
постиже изузетне резултате, како у организационим пословима, тако и на стручном плану и 
другим активностима у самој установи и изван ње. Библиотека посједује преко 50.000 јединица 
монографских публикација, око 55.000 свезака серијских публикација, готово 75.000 
прес-клипинга и око 8.000 јединица ситног библиотечког материјала. Библиотечки материјал је 
смјештен у пет депоа и распоређен у више фондова: Основни фонд монографских публикација, 
Основни фонд серијских публикација, Завичајни фонд и Фонд легата. Обрада библиотечког 
материјала врши се према међународним стандардима. Од 1989. године реализује се аутоматска 
обрада података, уз коришћење програмског пакета CD/ISIS апликација BIBLIO. Библиотека је 
снабдјевена одговарајућом опремом. Електронски каталог садржи око 60.000 записа. 
Електронска база је доступна корисницима. Међубиблиотечка позајмица је развијена посебно 
са ЦНБ „Ђурђе Црнојевић“, али и са другим библиотекама. Постављена је мрежна страница 
библиотеке, која је веома добро осмишљена и служи као свеобухватна презентација установе. 
Овдје се налазе бројне информације, база најзначајнијег легата Душана Петковића (5.500 
књига), комплетно дигитализован часопис Бока, велики број драгоцјених фотографија итд. 
Библиографско истраживање Боке Которске у оквиру Завичајне збирке, поред основне 
дјелатности, представља окосницу рада ове установе, чија електронска база је понос ове 
институције и служи као добар примјер. Уз Завичајну збирку су везане и бројне активности 
Библиотеке. Издавачка дјелатност библиотеке, у којој су остварени завидни резултати, темељи 
се на принципу завичајности и публиковању наслова из културне традиције и живота Боке 
Которске. Издавачка дјелатност је осмишљена кроз три сегмента: часопис Бока и двије едиције 
– Регионална библиографија Боке Которске и Завичајна ризница. Поред тога Библиотека 
публикује посебна и друга издања. Од 2007. ради се на дигитализацији најстаријих наслова 
завичајне периодике, у чему су постигнути изузетни резултати. Библиотека посједује неколико 
значајних легата и збирки, од којих се по обиму и садржају фонда издваја легат Др Душана 
Петковића, 5.500 књига, међу којима има и оних које спадају у категорију старе и ријетке 
књиге. Од 2000. године Библиотека се укључује у међународне пројекте, од којих је посебно 
значајан Пројекат сарадње библиотека Херцег-Новог и Вореала из Француске, који 
подразумјева осмишљавање рада са дјецом. Градска библиотека и читаоница Херцег-Нови, 
ради приоритетне мисије - популарисања књиге и читања – организује разноврсне програме: 
промоције књига, концерте, изложбе, позоришне представе, дјечје сценско-музичке програме, 
гостовања домаћих и страних писаца, стручна предавања и радионице...  

Библиотека организује Међународни сајам Трг од књиге, у устаљеном термину од 21. до 28. јула 
сваке године, на коме учествује преко 50 издавача и у оквиру којег се реализују бројни 
програми. Остварујући своју културну мисију Библиотека се наметнула као културно средиште 
Херцег-Новог. Функцију матичне библиотеке на подручју херцегновске општине Градска 
библиотека и читаоница остварује кроз стручни надзор и редовни годишњи обилазак подручних 
библиотека, који подразумијевају не само увид у њихов рад, праћење стања, потреба и услова, 
већ и остваривање стручне и колегијалне сарадње. Библиотека је заиста постала „локална 
капија знања“, што јој даје могућност да постане и једно од црногорских културних средишта. 
Градска библиотека и читаоница Херцег-Нови је, заиста, израсла у модерну библиотеку, у духу 
захтјева савременог библиотекарства и потреба средине у којој остварује своју професионалну 
и културну мисију. Ова престижна награда припада установи, али и свима који су у њој радили 
и сада раде, на челу са директорком Невенком Митровић, који су Градску библиотеку и 
читаоницу Херцег Нови учинили једном од најбољих и најорганизованијих у Црној Гори, а 
можда и у окружењу. “

Други добитник награде је уважени колега Петар Кривокапић, виши књижничар Централне 
народне библиотеке „Ђурђе Црнојевић“ са Цетиња.

Свечано уручење награда планирано је 10.02.2011. године у Централној народној библиотеци 
„Ђурђе Црнојевић“ са Цетиња.
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