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Резултати о раду библиотеке 

вредновани од стране студената и наставника 

за период 2015/16. – 2017/18. година 

 

Школа поседује библиотеку са библиотечким фондом од 4996 књиге, који је у слободном 

приступу, смештен по УДК систему. Библиотека има ауторски и предметни каталог, као и 

књиге инвентара за серијске публикације.  

У периоду 2015/16. – 2017/18. година купљено је 209 књига, чиме је библиотечки фонд 

допуњен, а Школа има у плану и даље радити на повећању библиотечког фонда. 

Број особља у библиотеци, и информатичком центру, као и њихова стручна квалификација 

у складу је са стандардима.  

У складу са препорукама, Библиотека Високе медицинске и пословно-тенлошке школе 

сарађује са Универзитетском библиотеком и Библиотеком шабачком  и  студенти могу 

користити њихове фондове библиотека. 

Коришћење библиотеке, читаонице и информатичког центра обезбеђено је студентима 

(наставницима и другим релевантним особама) сваког радног дана 8-20h. 

 

Резултати Анкете о задовољству студената 

 

Анкетним испитивањем проверено је мишљење студената о опремљености библиотеке 

(потребном структуром и библиотечким јединицама) и стању информатичких ресурса. 

Добијени резултати представљени су у табели 1. 

 

Табела 1. Резултати анкете студената  
 

СТУДЕНТИ 

Питања 2015/16 2016/17 2017/18 
Просечна 

оцена 

1. 

Oпремљеност библиотеке 

потребном структуром и бројем 

библиотечких јединица 

3,95 4,00 4,36 4,10 

2. 
Oпремљеност библиотеке 

потребном опремом за рад 
3,83 3,88 4,26 3,99 

 

3. 
Број рачунара и друга 

информатичка опрема за учење 
3,67 3,71 4,09 3,82 

4. 
Квалитет приступа Интернету и 

остале комуникационе опреме 
3,62 3,76 4,11 3,83 

Просечно  3,77 3,84 4,20 3,94 



 

За праћени период 2015/16-2017/18. година рад библиотеке оцењен је просечном оценом 

4,04. Оцена опремљености библиотеке потребном структуром и бројем библиотечких 

јединица је у интервалу 3,95 до 4,36. Oпремљеност библиотеке потребном опремом за рад 

је оцењена од 3,83 до 4,26.  

У периоду 2015/16-2017/18. вредновање информатичких ресурса од стране студената 

има просечну оцену која износи 3,83. Информатички ресурси (број рачунара и друга 

информатичка опрема) за учење градива оцењени су просечном оценом 3,82, а квалитет 

приступа Интернету и остале комуникационе опреме 3,83. 

 

Резултати Анкете о задовољству наставног  особља 

 

Анкетним испитивањем проверено је мишљење наставног особља о опремљености 

библиотеке (потребном структуром и библиотечким јединицама) и стању информатичких 

ресурса. Добијени резултати представљени су у табели 2. 

 

Табела 2. Резултати анкете наставно особље  

 

НАСТАВНО ОСОБЉЕ 

Питања 2015/16 2016/17 2017/18 
Просечна 

оцена 

1. 

Oпремљеност библиотеке 

потребном структуром и бројем 

библиотечких јединица 

4,07 4,14 4,46 4,22 

2. 
Oпремљеност библиотеке 

потребном опремом за рад 
4,25 4,29 4,43 4,32 

 

3. 
Број рачунара и друга 

информатичка опрема за учење 
3,79 3,86 4,21 3,95 

4. 
Квалитет приступа Интернету и 

остале комуникационе опреме 
3,96 4,00 4,39 4,11 

Просечно  4,02 4,07 4,37 4,15 

 

За период 2015/16-2017/18. година рад библиотеке оцењен је просечном оценом 4,27. 

Оцена опремљености библиотеке потребном структуром и бројем библиотечких јединица 

је у интервалу 4,07 до 4,46. Oпремљеност библиотеке потребном опремом за рад је 

оцењена од 4,25 до 4,43.  

Вредновање информатичких ресурса од стране наставног особља у периоду 2015/16-

2017/18. има просечну оцену која износи 4,03. Информатички ресурси (број рачунара и 

друга информатичка опрема) за учење градива оцењени су просечном оценом 3,95, а 

квалитет приступа Интернету и остале комуникационе опреме 4,11. 



 

Закључак 

Просечна оцена рада библиотеке и задовољства стањем информатичких ресурса у периоду 

2015/16 – 2017/18 износи 3,94 по мишљењу студената односно 4,15 по мишљењу 

наставног особља. 

Резултати анкетирања студената и запослених пружају могућности за побољшање стања. 

Те циљ рада у наредном периоду биће унапређење постојеће ситуације.  

С обзиром да се напредак и усавршавање током студија могу побољшати унапређењем 

рада библиотеке, потребно је: повећање броја књига у библиотеци непоходних за писање 

семинарских радова, а не само обавезне програмске литературе; већа конторла враћања 

књига (без задржавања књига дуже од предвиђеног временског рока); продужетак термина 

у којима се издају књиге студентима; рационалније коришћење постојећих компјутера за 

учење; повећање броја доступних рачунара; набавка савремене рачунарске опреме; и , 

побољшање брзине и квалитета интернета. 

Досадашњи информатички ресурси у Школи показали су се задовољавајућим за 

савремену наставу. Покривају у највећој мери потребе предмета на смеру Информационе 

технологије и потребе наставника, сарадника, секретаријата и студентске службе.  

 

ПРЕДЛОГ МЕРА И АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА:  

Континуирана набавка репрезентативних издања књига и референтних уџбеника за све 

студијске програме који се реализују у Школи као и рад на даљем развоју ИТ опреме и 

информатичког центра. Такође у плану је и ширење међубиблиотекарске сарадње међу 

високо образовним установама у Шапцу и  у оквиру Универзитета у Србији. 

 

 

 

 

У Шапцу, фебруар 2019. године                          Подносилац извештаја: 

Председник Комисије за контролу квалитета 

                                                 Др Драгана Илић Удовичић, професор,  

                                                        

     ___________________________________ 


