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Бранко Ђурђулов и његов допринос развоју Библиотеке града Београда 
 
Сажетак 
 
Када се помене Библиотека града Београда и њен историјат, прва асоцијација је Марија Илић 
– Агапова, чија је улога у развоју ове библиотеке немерљива, али постојала је једна личност 
која је умногоме обележила напредак ове установе у периоду од 25 година. Рад ће се бавити 
ликом и делом Бранка Ђурђулова, библиотекара, управника Библиотеке града Београда и 
књижевника. Прегледањем Архиве Библиотеке града Београда, фондова Одељења периодике 
и Завичајног одељења и након увида у личну архиву, коју је породица ставила на 
располагање, дошло се до закључка да рад Бранка Ђурђулова завређује да буде представљен 
широј библиотечкој јавности. 
 
Бранко Ђурђулов је рођен 17. августа 1925. године у Суботици, а преминуо 1. јуна 1996. 
године у Београду. Након завршеног Филозофског факултета у Београду, одсек Философије, 
1953. године почиње да ради у Библиотеци града Београда, где остаје све до 1976. године. 
Током своје каријере обављао је низ одговорних послова као што су шеф Одељења за рад са 
читаоцима, шеф Одељења матичне службе и шеф Одељења за рад са децом. Његова 
библиотечка каријера крунисана је 1969. године именовањем на место Управника Библиотеке 
града Београда. За тих 25 година велики траг је оставио у разним областима пословања, као 
што су рационализација рада у популарним библиотекама и и стварање матичне службе, а 
својим залагањем је створио предуслове за каснију интеграцију општинских библиотека са 
Библиотеком града Београда. Формирање фонда, тј. Одељења периодике, увођење слободног 
приступа као нови вид смештаја фонда само су неки у низу постигнућа које је Бранко 
Ђурђулов остварио за добробит Библиотеке града Београда. 
 
Био је члан Редакције часописа Библиотекар и редовно је објављивао стручне радове и 
чланке из области библиотекарства у њему. Активно је учествовао у раду Библиотекарског 
друштва Србије, као секретар, члан Извршног одбора, члан разних стручних комисија и 
руководилац секције за народне библиотеке. Поводом прославе 25-годишњице постојања и 
рада Друштва, додељено му је признање „за особите заслуге на унапређивању 
библиотекарства“. 
 
Кључне речи: Бранко Ђурђулов (1925–1996), Библиотека града Београда, Дечје одељење, 
Матично одељење, Библиотекарско друштво Србије 
 
 


