
СТРУКТУРА ФОНДА ЦЕНТРАЛНЕ БИБЛИОТЕКЕ  
ПО ОДЕЉЕЊИМА 
 
 
ПОЗАЈМНО ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОДРАСЛЕ 
 
Језик и књижевност 

•  Књижевност на српском и сродним језицима 
•  Страна књижевност штампана на српском и сродним језицима 
•  Лектирна књига 
•  Књижевност на страним језицима 
•  Збирка романа добитника НИН-ове награде 

 
Стручна књига 

•  Стручна књига на српском и сродним језицима 
•  Страна стручна књига  

 
ПРОСТОРНА ОДРЕДНИЦА: први спрат   
ПРИСТУП: слободан 
СИСТЕМ СМЕШТАЈА: УДК, numerus currens (НИН) 
ПОЗАЈМИЦА: ван библиотеке  
 
 
ДЕЧИЈЕ ОДЕЉЕЊЕ 
 

•  Књижевност за децу и омладину штампана на српском и сродним језицима   
•  Стручна књига 
•  Лектирна књига 
•  Књиге на страним језицима (енглески, француски, руски, ромски) 
•  Сликовнице 
•  Фонд за адолесценте (А) 
•  Посебни фонд (П) 
•  Референсна збирка (речници, енциклопедије, лексикони…) (Р) 
•  Играчке и друштвене игре (И) 

 
ПРОСТОРНА ОДРЕДНИЦА: сутерен 
ПРИСТУП: слободан 
СИСТЕМ СМЕШТАЈА: УДК, слободан (играчке) 
ПОЗАЈМИЦА: ван библиотеке (осим  П, Р, И) 
 
 
ОДЕЉЕЊЕ ПОСЕБНИХ ФОНДОВА И ПЕРИОДИКЕ  
 
Посебни фондови 
 

•  Референсна збирка (речници, енциклопедије, лексикони…) 
•  Књиге штампане на српском и сродним језицима 
•  Књиге на страним језицима (енглески, француски, руски, немачки, словачки, 
ромски) 



•  Књиге и периодичне публикације из области библиотекарства и информационе 
делатности  

•  Колекције (издавачке целине, сабрана дела…) 
 
Фонд периодике (часописи, листови, билтени, алманаси…) 
 
ПРОСТОРНА ОДРЕДНИЦА: други спрат   
ПРИСТУП: ограничен 
СИСТЕМ СМЕШТАЈА: УДК, колекције, годишта (периодика) 
ПОЗАЈМИЦА: у библиотеци (читаоница) 
 
 
ЗАВИЧАЈНО ОДЕЉЕЊЕ 
 

•  Књиге везане за град Бор и његову околину  
•  Књиге са посветом / потписом аутора  
•  Завичајна периодика (часописи, листови, билтени…) 
•  Рукописи и службена документација 
•  Картографска грађа 
•  Фотографије 
•  Фотографски негативи 
•  Разгледнице 
•  Филмске траке 
•  Аудио-визуелна грађа 
•  Плакати 
•  Прес-клипинг ван територије завичаја 
•  Ситни библиотечки материјал 
•  Дигитализовани библиотечки материјал  / www.digitalnizavicaj.com 

 
ПРОСТОРНА ОДРЕДНИЦА: први спрат   
ПРИСТУП: ограничен 
СИСТЕМ СМЕШТАЈА: numerus currens, годишта (периодика) 
ПОЗАЈМИЦА: у библиотеци (читаоница) 
 
 
ИНФОРМАТИВНО ОДЕЉЕЊЕ 
 

•  Дневна штампа, листови и часописи (читаоница) 
•  Референсна збирка 

 
ПРОСТОРНА ОДРЕДНИЦА: приземље 
ПРИСТУП: слободан 
СИСТЕМ СМЕШТАЈА: по насловима и бројевима 
ПОЗАЈМИЦА: у библиотеци (читаоница) 
 
 
ДЕПО БИБЛИОТЕКЕ 
 



У простору сутерена налази се Депо библиотеке. У Депоу се чува библиотечка грађа 
која је такође намењена за коришћење од стране корисника, али је због рационалне 
употребе расположивог простора и захваљујући већем броју примерака одређених 
библиотечких јединица склоњена до тренутка потраживања.  
 
Депо библиотеке организован је као слика целокупног фонда библиотеке: библиотечка 
грађа подељена је према припадности одређеном одељењу, а потом организована у 
складу са начинима организације грађе на одељењу (УДК систем, numerus currens, 
смештај по годиштима итд).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


