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НЕВЕНКА МИТРОВИЋ, библиотекар савјетник 
 

     Дипломирала на Филозофском факултету – Катедра за општу и компаративну 

књижевност, сценске умјетности и библиотекарство 1982. године и стекла звање дипл. 

компаративист и дипл. библиотекар. Као стипендиста Централне народне библиотеке 

„Ђурђе Црнојевић“ запослена 1982. године у Библиографском одјељењу на пројекту 

„Црногорска ретроспективна библиографија 1494-1994. године“ и изради текуће 

црногорске библиографије. Од 1986. године запослена у ЈУ Градска библиотека и 

читаоница Херцег-Нови, на мјесту библиограф у Завичајној збирци Боке Которске, а од 

2002. године директор Библиотеке. Сходно Критеријумима за додјелу стручних звања у 

библиотечкој струци Министарства културе Црне Горе добила стручно звање – 

библиотекар савјетник. 

Референце из тридесетпетогодишњег рада у библиотечкој струци:  

 Библиографија чланака бокељске периодике : 1874-1913, књ. 2, (монографска 

публикација), коаутор, Херцег-Нови, 2000. 

 

Објављени радови у часописима и зборницима: 

 Црногорска библиографија књига за 1982. годину, коаутор, Библиографски вјесник бр. 

1/1984. 

 Црногорска библиографија књига за 1983. годину, коаутор, Библиографски вјесник бр. 

3/1985. 

 Црногорска библиографија књига за 1984. годину, коаутор, Библиографски вјесник бр. 

1/1987. 

 Бока : зборник радова из науке, културе и умјетности : 1969-1988 : библиографија, 

Зборник Бока, Херцег-Нови, 1999, бр. 21-22. 

 Библиотека Манастира Савина 
У: Црквени архиви и библиотеке : Зборник радова са Међународне конференције одржане   у 

Котору, 17-18. 04. 2002, Котор, 2004. 

 Рад са дјецом у ЈУ Градска библиотека и читаоница Херцег- Нови, коаутор 

У: Зборник са Међународног научног скупа Деца и библиотеке, Београд – Сава центар, 05-08. 10. 

2005 

 Библиотека на Тргу од књиге, Панчевачко читалиште, 2003. 

 Максим Злоковић (1910-1996) 
У: Бијела: естетско-историјски приказ, Херцег-Нови, 2003. 

 Градска библиотека и читаоница Херцег-Нови, Луча: часопис Градске библиотеке 

„Његош“ Цетиње, Цетиње,  2008, бр. 1 

 Легат др Душана Петковића, Зборник Бока, Херцег-Нови, 2003, бр. 23. 

 Младен Црногорчевић (1863-1902), Зборник Бока , Херцег-Нови, 2004, бр. 24. 

 Бока: гласник за опће интересе Бокеља, Котор, 1908/1909. године, Зборник Бока, 

Херцег-Нови, 2009, бр. 28-29. 

 Завичајна библиотечка збирка Боке Которске у ЈУ Градска библиотека и читаоница 

Херцег-Нови, Зборник Бока , Херцег-Нови, 2010, бр. 30. 

 Бока: зборник радова из науке културе и умјетности: 1999-2010: библиографија, 
Зборник Бока , Херцег-Нови, 2011, бр. 31. 

 Бока и Бокељи у Гласу Црногорца : 1873-1922. године : библиографија, Зборник Бока, 

Херцег Нови, 2015, бр. 35. 

 

Учешће у уређивању 8 монографских публикација (члан редакције, уредник, замјеник гл. и 

одговорног уредника). 
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Учешће у уређивању годишњака Бока: зборник радова из науке, културе и умјетности (члан 

редакције, замјеник гл. и одговорног уредника, уредник): 

Бр. 21-22/1999 ; Бр. 23/2003 ; Бр. 24/2004 ; Бр. 25/2005 ; Бр. 26/2006 ; Бр. 27/2007 ; Бр. 28-29/2009 ; 

Бр. 30/2010 ; Бр. 31/2011 ; Бр. 32/2012 ; Бр. 33/2013 ; Бр. 34/2014 ;Бр. 35/2015; Бр. 36/2016. 
 

Аутор изложби (са каталогом): 

 

 Стара бокељска периодика 1841-1945. 

(у ЈУ Градска библиотека и читаоница Херцег-Нови, 2003, изложбу отворио др Милош 

Милошевић) 

(у: Атријум Библиотеке града Београда, изложбу отворио Др Миодраг Матицки, 

директор Института за српски језик у Београду, 2004.) 

 Бока: гласник за опће интересе Бокеља 1908/1909 : Сто година првих новина у Боки. 

(у ЈУ Градска библиотека и читаоница Херцег-Нови, 2008, изложбу отворила Проф. др 

Александра Вранеш, декан Филолошког факултета у Београду. 

(у: Атријум Библиотеке града Београда, изложбу отворила Проф. др Александра Вранеш, 

декан Филолошког факултета у Београду, 2009.) 

(у: Манастир Прасквица: поводом 600 година, 2013.) 

 Ex libris у фонду ЈУ Градска библиотека и читаоница Херцег Нови  

(у: Трг од књиге Херцег-Нови, 2014, изложбу отворила Јелена Ђуровић, директор 

Националне библиотеке Црне Горе „Ђ. Црнојевић“) 

(у: Национална библиотека Црне Горе „Ђ.Црнојевић“ Цетиње, 2015, изложбу отворила 

Јелена Ђуровић, директор Националне библиотеке Црне Горе „Ђ. Црнојевић“) 

(у: Атријум Библиотеке града Београда, изложбу отворила Јасмина Нинков, директор 

Библиотеке, 2016.) 

 

Коаутор тематских изложби: 

 

 Референсна збирка из Легата др Душана Петковића (Ноћ културе, Херцег-Нови, 2011.) 

 Педесет најстаријих књига из фондова ЈУ Градска библиотека и читаоница Херцег-

Нови (Отварање Трга од књиге, Херцег-Нови, 2012.) 

 Јубилеј 160 година Петра II Петровића Његоша (Отварање Трга од књиге, Херцег-Нови, 

2013) 

 

Библиографско истраживачки рад и библиографска обрада значајних библиотечких 

колекција: 

 Завичајна библиотечка збирка Боке Которске (самосталан реферат од 1986. године) 

обухвата библиографско истраживање регије Боке, прикупљање и комплетирање, стручну 

библиографску обраду, према утврђеним критеријумима, популаризовање кроз 

организовање изложби, промоција завичајних тема и аутора и издавачку дјелатност 

утемељену на принципу завичајности. Обухвата око 15000 библиографских јединица, 

електронски обрађених у UNESKO програму ISIS/BIBLIO. Библиографско истраживање за 

потребе Завичајне библиотечке збирке Боке Которске фондова: Националне библиотеке 

Црне Горе и  Народне библиотеке Србије (прегледала више од 200 000 страница наслова 

стручне и научне периодке и према утврђеним критеријумима Збирке селектовала више од 

1500 стручних и научних радова. 

 

Библиографска обрада (у трочланом тиму) два захтјевна фонда: 
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 Легат др Душана Петковића који обухвата 5500 књига на страним језицима, старе и 

ријетке књиге и књиге углавном из 19. вијека, електронски обрађених у UNESKO 

програму ISIS/BIBLIO, доступни на web site-у Библиотеке. 

 Библиотека Манастира Савина обухвата 3784 библиографске јединице (књиге и серијске 

публикације, старе и ријетке књиге и књиге углавном из 19. вијека), електронски обрађена 

у UNESKO програму ISIS/BIBLIO. 
 

Израда елабората: 

 Елаборат о организовању ЈУ Градска библиотека и читаоница Херцег Нови, 

2013. 

 Елаборат о утврђивању културне вриједности фонда Завичајна 

библиотечка збирка Боке Которске ЈУ Градска библиотека и читаоница 

Херцег-Нови 

 Елаборат о утврђивању културне вриједности Легата Др Душана 

Петковића у ЈУ Градска библиотека и читаоница Херцег-Нови (коаутор). 
 

Учешће у организовању Међунаодног сајма књига „ТРГ ОД КЊИГЕ“ Херцег-Нови, комплексне 

културне манифестације која годишње окупља око 60 издавача из Црне Горе, Србије, Републике 

Српске и око 20 престижних страних издавача заступљених посредством овлашћеног 

дистрибутера (Education centre Podgorica), у оквиру које се, у периоду 21-28. јул, реализује 

тридесетак разноврсних културних програма: промоције најбољих и актуелних наслова лијепе 

књижевности и науке, дјечијих и завичајних аутора, који су обиљежили период између два сајма, 

коју прати публиковање билтена. 

- члан Извршног одбора (2003-2016) 

- члан и координатор Програмског савјета (2004-2016). 
 

Учешће на програмима стручног усавршавања: 

 Рад са дјецом у јавним библиотекама Француске (Вореал), 2004. 

 Модели коришћења дигитализованих форми у раду јавних библиотека: мастер клас, 

Љиг, април 2008. 

 Етика у науци и култури: Филолошки факултет Београд, септембар 2009. 

 COBISS  курс: Коришћење програмске опреме COBISS 2 / Каталогизација, почетни, 

децембар 2007. (лиценца) 

 WEB презентације : курс, ЦНБ „Ђурђе Црнојевић“, Цетиње, јун 2001. 

 Набавна политика, управљање и одржавање фондова: курс, ЦНБ „Ђурђе Црнојевић“, 

Цетиње, октобар 2001. 

 Едукација едукатора : курс, Библиотека Б плус, Подгорица, 2002. 

 Сарадња библиотека и издавача : курс, Библиотека Б плус, Подгорица, 2003. 

 „Набавка књига и остале библиотечке грађе у складу са Законом о јавним 

набавкама“ : округли сто – Подгорица, 2013. 

 Манубалк пројекат (предавање) – Цетиње, 2013. 

 Међународна конференција „Медијска и информациона писменост у друштву знања 

и библиотеке“ – Београд, 2014. 

 Сајам књига – Београд –  предавања, форуми, 2014. 

- "Југосфера“ – културни контакти; 

- Књига за децу данас, роба или културно добро; 

- Књига и медији, између сужене и сложене слике; 

- Српска енциклопедистика и капитални издавачки пројекти; 

- Екранизована књижевност; 

- Књижевност између тржишта и вредности; 
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- Језички мост између две културе; 

 Представљање стратегије развоја информацијске и медијске писмености кроз мрежу 

библиотека – Цетиње, 2014. 

 „Улога информационих технологија у промовисању културне баштине“ – Цетиње, 

2014. 

 Стручно оспособљавање и усавршавање из области јавних набавки – Подгорица, 2014. 

 Радионица „Lo Cloud Collections – платформа за дигиталне библиотеке“- 

Цетиње, 2015. 

 Радионица „Информацијска и медијска писменост у библиотеци и школи“- 
Херцег Нови, 2015. 

 Конференција „Услуга по мери корисника 21. века: примена информационо-

комуникационих технологија у библиотекама“- Београд, 2015. 

 Предавање о контроли ризика, ревизији, финансијама - Херцег Нови, 2015. 

 „Јачање система управљања ЕУ средствима и општих административних 

процедура“,Министарства финансија Црне Горе - Херцег Нови, 2015. 

  Основе писања пројеката за донације страних амбасада : семинар са 

радионицом, ЦЕРС, Београд, У Подгорици, 2017. 

 


