
 
CURRICULUM VITAE 
АНЂЕЛКА ТАНЧИЋ-РАДОСАВЉЕВИЋ 
 
 
 
ЛИЧНИ ПОДАЦИ   
 

 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: Анђелка Танчић-Радосављевић 
 
АДРЕСА: 
Браничевска1 
11000 Београд 
Србија 
 
КОНТАКТ: 
Имејл: andjelkatr93@yahoo.com 
 
ДАТУМ РОЂЕЊА: 27.06.1969. 

 
БРАЧНИ СТАТУС: Удата. Двоје деце. 
 
ОБРАЗОВАЊЕ  
 
2005 
Народна библиотека Србије 
Стручни испит за библиотекаре  
2003 
Филолошки факултет Универзитета у Београду 
Стручни испит за професора српског језика и књижевности  
1999 
Филолошки факултет Универзитета у Београду 
Група: српски језик и књижевност  
1988-1990 
Средња музичка школа „Коста Манојловић“ 
Завршила две године средње-музичког образовања, Одсек: соло-певање  
1988 
V београдска гимназија 
 
 
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ  
 
2010 
Друштво школских библиотекара Србије 
„Школске библиотеке пред изазовима информационог друштва“ 
Друштво школских библиотекара Србије 
„Смотра стваралаштва школских библиотекара“ 
Друштво за српски језик и књжевност 
„Матерњи језик и лингвистичка екологија“  



2009  
Библиотека града Београда  
„Путоказ за почетнике у библиотекарству“ 
Регионални центар за професионални развој запослених у 

образовању 
„Школска библиотека као место учења“, „Технике учења“ 
Техничка школа „Дрво арт“ 
„Водич за васпитаче – породица у вртлогу дроге“ 
Нова школа 
„Тајне читања лектире“ 
„Руковођење одељењем“ ( семинар у оквиру пројекта „Школа без насиља“) 
2008 
 Библиотека града Београда 
„Школски супербиблиотекар – вештине за понети“ 
Филолошки факултет у Београду 
„Школски библиотекар – сарадник у настави“ 
Машински факултет у Нишу  
„Примена БИС-а у школским библиотекама“ 
2006  
Библиотека града Београда 
“Маркетинг у школским библиотекама”  
2005 
Библиотека града Београда 
„Креативан рад са децом у библиотекама“  
Библиотека града Београда 
“Инвентарисање мултимедијалне грађе и електронских извора” 
2003 
Форум педагога  Србије и Црне Горе 
“Организација мултимедија центра школе и рад у њему”   
 
 
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 
 
2010 
Промоција Друштва школских библиотекара Србије – трибина 

(излагање) 
Подстицање читања код деце кроз сарадњу школске и јавне 

библиотеке – трибина (организација излагање) 
 
2009 
Млади са књигом. Да или не? (учесник трибине) 
Књига између културне мисије И тржишта (учесник трибине) 
Настава српског језика и књижевности у основној школи (учесник 

трибине) 
2008 
Постани библиотекар и обиђи свет (присуство на предавању) 
Од сеоске до конгресне библиотеке (присуство на предавању) 
2005 
Деца и библиотеке – међународни научни скуп (присуство) 
 



 
ПРОЈЕКТИ 
 
2011                                      Интернест - медијска писменост - предавач 
2010                                      Оштро перо – аутор и координатор 
2009                                      Школа без насиља - учесник 
 
 

РАДНО ИСКУСТВО 
 
2003-тренутно    
Основна школа “Ратко Митровић”,  библиотекар 
2002-2003  
Основна школа “Ратко Митровић”, професор српског језика и 

књижевности и библиотекар 
2002 
V београдска гимназија, професор српског језика и књижевности 
1999-2000 
Техничка школа за обраду дрвета, унутрашњу декорацију и пејзажну 

архитектуру, професор српског језика и књижевности 
1999 
Електротехничка школа “Раде Кончар”, професор српског језика и 

књижевности 
 
 
ЧЛАНСТВО У ДОМАЋИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
 
2010 – тренутно: Председник Друштва школских библиотекара Србије 
 
 
ВЕШТИНЕ, ЈЕЗИЦИ И ИНТЕРЕСОВАЊА 
 
РАД НА РАЧУНАРУ 
Програм за библиотечко пословање Б+  и Мајкрософтов Офис-пакет 
 
СТРАНИ ЈЕЗИЦИ                      Енглески Б1, Руски Б1, Италијански А1 
 
 
ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА            “Б” категорија 
 

                                                                                   
ИНТРЕСОВАЊА: Хуманитарни рад, позориште, музика, филм путовања.                                 


