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Ирена Фекете рођена је 1908. 
године у Сенти.

Основну школу и мушку 
гимназију завршила је у 
Суботици.

Студије је започела на 
Филозофском факултету у 
Београду, а докторирала у Бечу.



Најзначајнији датуми у радном веку
Ирена у Универзитетску библиотеку приступа као волонтер 30. 
јануара 1932.
За редовног члана Друштва југословенских библиотекара, под 
редним бројем 98, као чиновник Министарства просвете на раду у 
Универзитетској библиотеци у Београду, изабрана је на редовној 
седници Управе 20. децембра 1932. године.
Због јеврејског порекла отпуштена из службе 1. јула 1941. 
Вратила на посао 1944, након ослобођења.
Од јуна 1949. до јула 1952. године радила је као библиотекар у 
Институту за међународну политику и привреду при Министарству 
иностраних послова.
Од 1952. постављена је за Шефа одељења обраде књиге у 
Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“.



Активности

руковођење секцијом за синдикалне библиотеке у Друштву 
библиотекара НР СРбије
научна предавања на радију
израђивање програма за библиотекарске курсеве
предавања на курсевима
израда приручника за рад стручних библиотека
члан Уређивачког одбора часописа Библиотекар
председник Секције за научне библиотеке



др И. Стефановић и часопис Библиотекар 
(1953-1976)

Највећи број Ирениних прилога чине прикази књига, часописа и 
приручника из библиотекарства објављених у иностранству.
Аутор је и више текстова који дају преглед новости у светском 
библиотекарству. 
Писала је и о Проблемима наших специјалних библиотека (1958).
Рад на унапређењу библиотекарске струке у Универзитетској 
библиотеци „Светозар Марковић“ последњи је њен текст (1976).



др Ирена Стефановић која седи прва (с лева на десно), поред ње Милица Продановић. УБСМ, 1961.
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Персонални досије Ирене Стефановић.
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