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Као почетак рада Народне и универзитетске библиотека може се 
узети 1944. година када је у Призрену основана Обласна народна 
библиотека са скромним фондом од 1.465 књига. Ова Библиотека је у  
Приштину пресељена 1947. године, а 1953. године доноси се одлука о 
престанку њеног рада. Библиотечки центар АКМО основан 1956. године, 
наставиће да обавља неке од функција раније Обласне библиотеке. 
После доношења првог Закона о библиотекама НР Србије новооснована 
Покрајинска народна библиотека преузела је фондове, кадар и функције 
Библиотечког центра који је престао са радом 1962. 
  Године 1963. Покрајинска библиотека почела је да прима обавезни 
примерак штампаних публикација са територије Народне Републике 
Србије, а обавезни примерак са територије Југославије 1965. године. 
Покрајинска народна библиотека променила је свој назив 1970. године у 
Народна и универзитетска библиотека Косова. Данашње име Народна и 
универзитетска библиотека "Иво Андрић" добила је 1999. године. 

Народна и универзитетска библиотека је народна и општенаучна 
библиотека и информационо-документациони центар Универзитета у 
Приштини. Библиотека учествује у наставној и научној делатности и у 
развоју библиотечко-информационог система Универзитета у 
Приштини. 

Библиотека је превасходно намењена наставницима, сарадницима 
и студентима универзитета у Приштини, али и другим корисницима под 
посебним условима. 

У читаоницама Библиотеке и у 12 кабинета за научни рад (укупно 
450 читалачких места) користе се сви фондови Библиотеке: књиге,  
периодика, референсна збирка, стара и ретка књига, докторске 
дисертације и магистарски радови. Фондови се могу користити 
искључиво у Библиотеци. 

Публикације које не поседује Библиотека могу се користити путем 
развијене међубиблиотечке позајмице коју Библиотека остварује са 
библиотекама из земље и иностранства. 



Библиотека је матична за библиотеке које обављају библиотечку 
делатност на факултетима, вишим школама и научноистраживачким 
установама  на подручју свих округа на Косову. 

Стручне послове Библиотека остварује у оквиру 9 одељења: 
Одељења за набавку књига, Одељења за обраду књига, Одељења за 
библиографску и издавачку делатност, Одељења за чување и коришћење 
фондова, Одељења за серијске публикације, Одељења за посебне 
фондове, Одељења за информациону и рефералну делатност, Одељења 
за развој и матичну делатност и Одељења за заштиту фондова. 

У свим фондовима укупно Библиотеке поседује  више од 1.000.000 
јединица библиотечке грађе. 

Библиотека има развијену издавачку делатност и годишње издаје 
тридесетак наслова из области књижевности а издаје и Билтен принова 
универзитетских уџбеника. 

Библиотека  приређује тематске изложбе књига и другог 
библиотечког материјала, предавања, стручне и књижевне скупове. 
Библиотека је организатор манифестације "Видовдански салон књига". 

Библиотека је 1973. године добила  награду "Милорад Панић-
Суреп". 
 
 


