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Чланство 
 

Чланство у БДС остварује се на добровољној основи, односно жељи појединаца да буду 

чланови Друштва (чл. 7 Статута БДС). Једна од обавеза редовних чланова БДС јесте и 

уплата чланарине, што је извор основног статистичког податка о броју чланова БДС у току 

календарске године. 

 

У 2016. години чланство БДС бројало је укупно 629 чланова, што је пад од 170 чланова у 

односу на 2015. годину (око 800 чланова у 2015). У 2016. години највећи пад броја чланова 

БДС био је у најбројнијој подружници из 2015. године, Подружнице библиотека града 

Београда. Подружница са највећим бројем чланова у 2016. години била је Подружница 

Јужнобачког округа, са 92 члана БДС. 

 

Управни одбор БДС на седници од 15. марта 2016. донео је одлуку о висини чланарине за 

2016, која је непромењена у односу на претходне године и износи 1.000 динара. 

 

Због касног организовања уредног рада БДС и УО у 2016. години, донета је одлука да се 

изузетно у 2016. чланарине плаћају до 15. априла, иначе је рок претходних година био до 

31. марта, што је крајњи рок за плаћање чланарина за делегате подружница на Скупштини 

БДС. Чланарине БДС могу се плаћати и након рока који је УО утврдио својом одлуком, али 

ти чланови не могу бити делегати подружница на Скупштини Друштва у тој години. 

 

У 2016. години одлуком Скупштине Друштва изабрана је Статутарна комисија за измене и 

допуне Статута БДС, која ће предложити измене и у домену чланства БДС и представљања 

чланова на скупштинама БДС. 

 

ЧЛАНАРИНА БДС У 2016. ГОДИНИ 

ПОДРУЖНИЦЕ (према 

Одлуци УО 2015.) 

Број 

чланова ОКРУГ 

Број 

чланова ОПШТИНА  

Житиште 2 

Зрењанин 12 

Нова Црња 2 

Средњебанатски округ 17 Сечањ 1 

Ада 1 

Кањижа 4 

Кикинда 16 

Нови Кнежевац 3 
Подружница 

Севернобанатског и 

Средњебанатског округа 43 Севернобанатски округ 26 Чока 2 

Подружница Севернобачког 

округа 7 Севернобачки округ 7 Суботица 7 

Вршац 9 

Ковачица 5 

Панчево 1 Подружница Јужнобанатског 

округа 18 Јужнобанатски округ 18 Пландиште 3 

Подружница Западнобачког 31 Западнобачки округ 31 Кула 10 
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Оџаци 8 округа 

Сомбор 13 

Бачка Паланка 17 

Бечеј 13 

Врбас 15 

Нови Сад 31 

Србобран 5 Подружница Јужнобачког 

округа 92 Јужнобачки округ 92 Темерин 11 

Инђија 15 

Сремска Митровица 10 Подружница Сремског 

округа 31 Сремски округ 31 Шид 6 

Владимирци 4 

Љубовија 3 

Мачвански округ 8 Шабац 1 

Ваљево 1 

Лајковац 7 

Љиг 3 Подружница Колубарског и 

Мачванског округа 22 Колубарски округ 14 Осечина 3 

Подунавски округ 0   0 

Велико Градиште 2 

Голубац 5 

Кучево 3 

Мало Црниће 1 Подружница Браничевског и 

Подунавског округа 20 Браничевски округ 20 Пожаревац 9 

Аранђеловац 5 

Баточина 3 

Кнић 2 

Крагујевац 24 Подружница Шумадијског 

округа 37 Шумадијски округ 37 Лапово 3 

Бор 7 

Кладово 1 

Борски округ 10 Неготин 2 

9 Зајечар 2 Подружница Тимочке 

крајине 19 Зајечарски округ   Књажевац 7 

Пожега 1 

Прибој 1 

Пријепоље 5 

Ужице 20 

Златиборски округ 31 Чајетина 4 Подружница Златиборског и 

Рашког округа 41 Рашки округ 10 Краљево 10 

Горњи Милановац 6 

Ивањица 5 

Моравички округ 41 Чачак 30 

Поморавски округ 5 Јагодина 5 
Подружница Расинског, 

Моравичког и Поморавског 

округа 53 Расински округ 7 Крушевац 7 

Подружница Нишавског, 81 Нишавски округ 43 Алексинац 16 
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Ниш 27 

Топлички округ 8 Прокупље 8 

Бабушница  1 

Димитровград 4 

Пиротски округ 10 Пирот 5 

Јабланички округ 20 Лесковац 20 

Топличког, Пиротског, 

Јабланичког и Пчињског 

округа и високошколских 

библиотека Ниша                           

Пчињски округ 0   0 

Подружница библиотека 

града Београда 44 Град Београд 44   44 

Подружница БМС и 

високошколских библиотека 

Новог Сада 24 

БМС и високошколске 

библиотеке Новог Сада 24   24 

Подружница УБСМ и 

високошколских библиотека 

Београда 31 

УБСМ и високошколске 

библиотеке Београда 31   31 

Подружница НБС 35 

Народна библиотека 

Србије 35   35 

 УКУПНО 629   629   629 

 

 

Подружнице 
 

Добра организација подружница БДС основни је услов и добре организованости БДС у 

целини. Кроз мотивацију чланства и јачање позиције председника подружница ојачаће се 

и значај подружница на локалном нивоу за организовање БДС. Организација чланства на 

нивоу подружница и њихово адекватно представљање на скупштини БДС једна је од тема 

којом се од 2016. године бави Статутарна комисија приликом измене Статута БДС. 

 

У 2016. години Управни одбор БДС донео је одлуку о броју и величини подружница, 

истовремено поништавајући одлуку УО од 5. 02. 2015. године којом су спајане активне и 

неактивне подружнице више округа. Подружница Нишавског, Пчињског, Јабланичког, 

Пиротског и Топличког округа није имала своје делегате на Скупштини у мају 2016. године 

јер је председник Подружнице поднео оставку, нови председник није изабран, а 

Подружница се није састала и није одредила делегате за Скупштину. Потреба за овим 

јавила се и због иницијативе из више подружница о њиховом активирању или раздвајању 

у самосталне подружнице (Јужнобачки округ, Севернобанатски и Средњебанатски округ, 

Моравички округ), односно формирање нових подружница (специјалне библиотеке, 

Пиротски округ). УО БДС подржао је иницијативе из средина за активирање подружница, 

односно формирање нових где су испуњени услови (на првом месту довољан број чланова 

БДС, одржана скупштина подружнице, изабрани органи подружнице), док одлуку о 

формирању подружнице доноси УО БДС у складу са Статутом. 

 

Подружнице БДС (стање на почетку 2016. године) 

1. Подружница Севернобанатског и Средњебанатског округа 

2. Подружница Севернобачког округа 

3. Подружница Јужнобанатског округа 

4. Подружница Западнобачког округа 

5. Подружница Јужнобачког округа 
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6. Подружница Сремског округа 

7. Подружница Колубарског и Мачванског округа 

8. Подружница Браничевског и Подунавског округа 

9. Подружница Шумадијског округа 

10. Подружница Тимочке крајине 

11. Подружница Златиборског и Рашког округа 

12. Подружница Расинског, Моравичког и Поморавског округа 

13. Подружница Нишавског, Топличког, Пиротског, Јабланичког и Пчињског округа и 

високошколских библиотека Ниша                            

14. Подружница библиотека града Београда 

15. Подружница БМС и високошколских библиотека Новог Сада 

16. Подружница УБСМ и високошколских библиотека Београда 

17. Подружница НБС 

 

Одлуком УО БДС минимални број чланова подружнице (са уредно плаћеним чланством) 

од 2016. године је 10, чиме се поништава ранија одлука да је минимални број чланова 

подружнице 35, због чињенице да највећи број подружница није испуњавао овај услов. УО 

БДС такође је закључио да се подржавају иницијативе о формирању подружница, али уз 

неопходно дефинисање критеријума за формирање, њихово познавање од стране чланова 

БДС и уважавање одлуке УО БДС о броју и величини подружница БДС. УО БДС је већином 

гласова подржао постојећи територијални принцип подружница, који се ослања на систем 

матичности – територијално у оквиру округа са седиштем у матичној библиотеци, 

дозвољавајући и одступања од овог принципа тамо где постоји потреба или реална 

могућност за другачијим организовањем (на пример, седиште подружнице једног округа 

не мора да буде у матичној библиотеци, већ и у општинским и другим библиотекама које 

дају иницијативу организовању подружнице бројем чланова БДС). Одлука УО БДС уводи 

принцип један округ-једна подружница, с тим да се чланови БДС из највише два округа 

могу организовати у једну подружницу, о чему се претходно мора обавестити Управни 

одбор ради доношења одлуке о томе. 

 

У циљу квалитетнијег рада подружница, свака подружница организоваће свој рад према 

унифицираном пословнику о раду. Драгица Радетић и Весна Степановић из УО БДС 

задужене су да саставе предлог Пословника о раду подружница који ће се примењивати у 

раду свих подружница. Доношење овог Пословника очекује се у 2017. години. 

 

 

Скупштина БДС 
 

У 2016. години одржана је Изборна скупштина БДС (18. фебруара 2016, наставак 

Скупштине од 29. априла 2015. за избор председника БДС) и три редовне Скупштине 

Друштва (18. фебруара, 19. маја и 23. новембра 2016). 

 

СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ БДС 

 

18. фебруар 2016. – Изборна скупштина (присуствовало 56 делегата) 

Дневни ред: 

1. Верификација делегата Скупштине 

2. Усвајање Записника са седнице Скупштине од 29. априла 2015. године 
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3. Избор председника БДС – избор изборне комисије, гласање, саопштавање 

резултата 

4. Именовање секретара БДС 

5. Разно 

Одлуке: 

1. Изабран је председник БДС: Богдан Трифуновић 

2. Именован је секретар БДС: Весна Степановић 

 

18. фебруар 2016. – Прва редовна скупштина (присуствовало 56 делегата) 

Дневни ред: 

1. Разматрање и усвајање Финансијског извештаја БДС за 2015. годину 

2. Разно 

Одлуке: 

1. Одлука о усвајању финансијског извештаја БДС за 2015. годину 

2. Одлука о расподели добити по Финансијском извештају 

 

19. мај 2016. – Друга редовна скупштина (присуствовала 62 делегата) 

Дневни ред: 

1. Избор секретара Библиотекарског друштва Србије; 

2. Усвајање Записника са наставка Изборне скупштине Библиотекарског друштва 

Србије и Записника са Прве редовне Скупштине Библиотекарског друштва Србије, 

одржаних 18. фебруара 2016. године; 

3. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Библиотекарског друштва Србије и 

Извештаја о раду подружница Друштва у 2015. години; 

4. Разматрање и усвајање Извештаја о раду комисија и секција Библиотекарског 

друштва Србије; 

5. Избор пет чланова Управног одбора Библиотекарског друштва Србије; 

6. Избор Статутарне комисије за измене и допуне Статута Библиотекарског друштва 

Србије и Комисије за измене и допуне нацрта Етичког кодекса библиотекара 

(донетог 2013. године); 

7. Разматрање и усвајање програма рада Библиотекарског друштва Србије у 2016. 

години; 

8. Актуелна питања. 

Одлуке: 

1. Одлука о именовању секретара БДС 

2. Одлука о усвајању Извештаја о раду БДС у 2015. години 

3. Одлука о избору нових чланова Управног одбора БДС 

4. Одлука о именовању Комисије за измене и допуне Статута БДС (за чланове 

Статутарне комисије БДС изабрани су: Добрила Бегенишић, Иван Стојановић, 

Богдан Трифуновић, Вера Петровић, Бојана Вукотић, Татјана Брзуловић и Оливера 

Настић) 

5. Одлука о именовању Комисије за измене и допуне нацрта Етичког кодекса 

библиотекара (за чланове Комисије изабрани су Весна Црногорац, Хадија Џигал 

Кријешторац и Богдан Трифуновић) 

6. Одлука о усвајању Програма рада БДС у 2016. години 

 

У паузи, за време рада Изборне комисије проф. др Гордана Стокић Симончић одржала је 

стручно предавање „Друштво југословенских библиотекара и Библиотекарско друштво 

Србије: континуитет професионалног удруживања“. 
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Из дискусије која је уследила после предавања издвајају се два предлога проф. др Гордане 

Симончић: 

• Да се систематизује, архивира и дигитализује грађа о Библиотекарском друштву 

Србије и 

• Да се приступи изради базе података о српском библиотекарству која би, за 

почетак, садржала биографије са библиографијама значајних личности српског 

библиотекарства. 

 

23. новембар 2016. – Трећа редовна скупштина (присустовало 47 делегата) 

Дневни ред: 

1. Усвајање записника са Скупштине БДС од 19. маја 2016. 

2. Извештај о активностима Друштва у периоду мај-октобар 2016. 

3. Чланство у БДС у 2016. и објављивање базе података о члановима 

4. Организација Конференције БДС у децембру 2016. 

5. Текућа питања 

Председник БДС је обавестио делегате Скупштине БДС о одлуци Управног одбора да се, на 

захтев чланства БДС, усвоји раздвајање Подружнице Севернобанатског и Средњебанатског 

округа на две самосталне подружнице: Подружницу Севернобанатског округа са седиштем 

у Кикинди и Подружницу Средњебанатског округа са седиштем у Зрењанину. 

У оквиру циклуса предавања „Библиотекари библиотекарима“ након завршетка 

Скупштине БДС Весна Вуксан из Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ и члан 

УО БДС одржала је презентацију са темом: IFLA програм за лидере (ILP). Весна Вуксан је од 

ове године једна од девет IFLA International Leaders и на овој презентацији је присутним 

колегама саопштила је најновије трендове у светском библиотекарству. 

 

 

Управни одбор 
 

Управни одбор БДС броји 15 чланова, председник, потпредседник и секретар БДС су 

чланови УО по функцији, док 12 чланова УО бира Скупштина Друштва на предлог 

подружница БДС. У 2016. годину УО БДС ушао је са непотпуним бројем чланова (11), у 

међувремену је дошло до подношења оставке од стране члана УО из Подружнице Нишког 

округа и Секретара БДС именованог на Скупштини 18. фебруара 2016, па је на Скупштини 

БДС 19. маја изабрано нових пет чланова УО БДС и именована секретар Бојана Вукотић. 

 

Чланови Управног одбора БДС за мандат 2015-2019. година су: 

� Богдан Трифуновић, председник  

� Беба Станковић, потпредседник  

� Бојана Вукотић, секретар  

� Нада Арбутина (Подружница библиотека Града Београда) 

� Дејан Вукићевић (Подружница НБС) 

� Весна Вуксан (Подружница УБСМ и високошколских библиотека Београда) 

� Гордана Ђилас (Подружница БМС и високошколских библиотека Новог Сада) 

� Ана Ивковић (Подружница Колубарског округа) 

� Милица Кирћански (Подружница Јужнобачког округа) 

� Маша Младеновић (Подружница Севернобачког округа) 

� Радмила Перовић (Подружница Севернобанатског округа) 

� Драгица Радетић (Подружница Тимочке крајине) 
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� Даниела Скоковић (Подружница Златиборског округа) 

� Весна Степановић (Подружница библиотекара Срема) 

� Весна Црнковић (Подружница Поморавског округа) 

 

СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА БДС 

 

18. фебруара 2016. 

Дневни ред:  

1. Припрема наставка скупштине БДС која је одржана истог дана  

2. Информација о извештају Надзорног одбора БДС о финансијском извештају за 2015. 

годину 

 

15. марта 2016. 

Дневни ред: 

1. Извештај о раду Библиотекарског друштва Србије у 2015. години (известилац 

потпредседница Друштва Беба Станковић) 

2. Извештај о активностима Друштва после Изборне скупштине одржане 18. фебруара 

2016. године (известилац председник Друштва др Богдан Трифуновић) 

3. Утврђивање Плана рада Библиотекарског друштва Србије у 2016. Години 

4. Доношење Одлуке о чланарини за 2016. Годину 

5. Разматрање питања избора нових чланова за упражњена места у Управном одбору 

Друштва 

6. Одређивање термина одржавања Треће Скупштине Библиотекарског друштва 

Србије у 2016. Години 

7. Доношење Одлуке о избору рачуноводствене агенције којој ће бити поверени 

послови вођења рачуноводства Друштва 

8. Пројекти Библиотекарског друштва Србије за Конкурс Министарства културе и 

информисања РС за суфинансирање пројеката у области културе у 2016. Години 

9. Информација о штампању часописа „Библиотекар“ (св. 1-2, 2015) 

10. Текућа питања 

 

15-18. априла 2016. (електронска седница) 

Дневни ред: 

1. Усвајање Записника са 4. седнице Управног одбора Библиотекарског друштва 

Србије одржане 15. марта 2016. године. 

2. Доношење одлуке о сазивању Скупштине Библиотекарског друштва Србије за 19. 

мај 2016. године, у Амфитеатру Народне библиотеке Србије, Скерлићева 1 (улаз са 

Врачарског платоа), са почетком у 12 сати (пре Скупштине биће одржана  Седница 

Управног одбора БДС). 

3. Текућа питања. 

 

3. јуна 2016. 

Дневни ред: 

1. Усвајање Записника са седница УО од 15. марта и 15. априла 2016. године; 

2. Доношење одлуке о броју и величини подружница БДС; 

3. Извештај о секцијама и комисијама БДС (известилац Даниела Скоковић); 

4. Именовање главног и одговорног уредника „Библиотекара“; 

5. Именовање уредника зборника радова „Медијска и информациона писменост у 

друштву знања и библиотеке“; 
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6. Текућа питања:  

• оставка Драгослава Васића,  

• оставка Весне Степановић,  

• пројекат БДС у 2016,  

• годишња конференција БДС 2016,  

• сарадња са Заједницом МБС... 

 

Одлуке:  

1. Одлука о подружницама БДС 

2. Одлука о именовању главног и одговорног уредника часописа „Библиотекар“ 

3. Одлука о именовању чланова Редакције часописа „Библиотекар“ 

4. Одлука о именовању уредника зборника радова „Медијска и информациона 

писменост у друштву знања и библиотеке“ 

5. Одлука о именовању Радног тела за архивирање документације и истраживање 

историјата БДС 

6. Одлука о именовању Организационог одбора Конференције БДС 2016. 

7. Одлука о именовању Програмског одбора Конференције БДС 2016. 

8. Одлука о именовању главног и одговорног уредника веб-сајта БДС 

9. Одлука о одређивању овлашћеног лица за вођење књиговодства и израду 

финансијског извештаја 

 

28. септембра 2016.  

Дневни ред: 

1. Усвајање Записника са седнице УО од 19. маја (настављена 3. јуна) 2016. Године 

2. Доношење одлуке о изради Пословника о раду УО и Пословника о раду НО БДС 

3. Конференција БДС, извештај о урађеном, даљи послови, спонзори (известиоци 

Богдан Трифуновић за Организациони одбор и Весна Вуксан за Програмски одбор) 

4. Пријава акредитованих семинара БДС за 2017. Годину 

5. Одређивање термина одржавања Четврте Скупштине БДС у новембру 2016. 

6. Учешће БДС на Сајму књига 2016. 

7. Разно 

 

12-14. октобра 2016. (електронска седница) 

Дневни ред: 

1. Заказивање Скупштине БДС за 23. новембар 2016, Амфитеатар НБС, са почетком у 

12 часова (Скупштини ће претходити седница УО). 

2. Расписивање јавног конкурса за награде БДС: Најбољи библиотекар, Запис, Стојан 

Новаковић (2014-2016) 

3. Предлози за чланове жирија награда БДС.23. новебра 2016. 

Одлуке: 

1. Одлука о расписивању конкурса за награде БДС   

 

23. новембар 2016. 

Дневни ред: 

1. Усвајање записника са седнице УО од 28. 09. 2016. и њеног наставка са електронске 

седнице 

2. Награде БДС у 2016: извештај о броју пријава и рад жирија 

3. Интензивирање рада стручних тела БДС 

4. Разно 
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Одлуке: 

1. Одлука о именовању Жирија за доделу Награде „Стојан Новаковић“    

2. Одлука о именовању Жирија за доделу Награде Запис   

3. Одлука о именовању Жирија за доделу Награде Најбољи библиотекар   

 

 

Надзорни одбор 
 

Надзорни одбор БДС има три члана, кога чине Вера Петровић, председник, Садија Хоџић и 

Сања Стаменковић. Надзорни одбор је у 2016. години имао једну седницу, 18. фебруара 

2016. године у Библиотеци града Београда, када је сачињен Извештај о финансијско-

материјалном пословању БДС у 2015. години. Надзорни одбор БДС предложио је 

Скупштини БДС да се финансијски извештај БДС за 2015. годину усвоји.  

 

 

XIII конференција БДС 
 

Друштво је у 2016. години одржало своју 13. Конференцију са међународним учешћем, 

која је одлуком УО БДС имала основну тему „Корисници библиотечких услуга: историјска 

перспектива и савремене тенденције“. Конференције је одржана 13. и 14. 12. 2016, у 

оквиру обележавања Дана библиотекара Србије и Дана БДС, у Народној библиотеци 

Србије. Конференција је имала свој веб сајт на срспком и енглеском језику 

(konferencija2016.bds.rs), штампани су зборник сажетака прихваћених радова, промотивни 

материјал БДС, Програм Конференције, а свим регистрованим учесницима подељени су и 

двоброј „Библиотекара“ за 2016. и Зборник радова са 12. Конференције БДС из 2014. 

године (одштампан у јесен 2016. године). Први позив за радове објављен је 27. јуна 2016 и 

до октобра 2016. пристигло је преко 50 сажетака радова, кратких презентација и постера, 

од којих је Програмски одбор Конференције одабрао наквалитетније за конференцију 

(програм је доступан на адресама  https://bdskonferencija2016.wordpress.com/prvi-dan/ и 

https://bdskonferencija2016.wordpress.com/drugi-dan/). 

 

Организациони одбор Конференције 

др Богдан Трифуновић, председник БДС, Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ 

Беба Станковић, потпредседница БДС, Народна библиотека „Илија М. Петровић“ 

Бојана Вукотић, секретар БДС, Народна библиотека Србије 

мр Милица Кирћански, Градска библиотека Нови Сад 

Јелена Глишовић, MA, Народна библиотека Србије 

Радмила Перовић, МА, Народна библиотека „Јован Поповић“ 

др Нада Арбутина, Библиотека града Београда 

Тамара Бутиган Вучај, Народна библиотека Србије 

Драгица Радетић, Народна библиотека Бор 

Весна Степановић, Народна библиотека „Др Ђорђе Натошевић“ 

 

Програмски одбор Конференције 

проф. др Гордана Стокић Симончић, Филолошки факултет Београд 

др Дејан Вукићевић, Народна библиотека Србије 

Весна Вуксан, МА, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ 
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мр Гордана Ђилас, Библиотека Матице српске 

др Добрила Бегенишић, Народна библиотека Србије 

 

Тринаеста конференција БДС била је место окупљања преко 200 регистрованих учесника, 

стручњака из Србије, региона, Европе. Од сажетака радова пристиглих из читавог света, 

Програмски одбор Конференције одабрао је стручне радове, кратке презентације и 

постере, који су представљени на сесијама у току два програмски интензивна дана. Првог 

дана сесије су окупиле радове који приказују примере добре праксе и децу и младе као 

кориснике библиотека, а другог представљене су нове тенденције и истраживања. У 

програм су укључена и три предавања по позиву еминентних стручњака из Европе, Зденке 

Свибен (Градска књижница у Загребу), Јуке Реландера (председник EBLIDA и Удружења 

библиотекара Финске) и Томаша Грушковског (директора IFLA PAC центра при 

Националној библиотеци Пољске). 

 

Оба дана конференције завршена су резимирањем онога што се чуло и приказало током 

сесија Конференције, од стране др Бранке Драгосавац (Библиотека Правног факултета у 

Београду) првог дана и Вере Петровић (Универзитетска библиотека “Светозар Марковић”) 

другог дана скупа. На крају стручног дела конференције др Богдан Трифуновић, 

председник БДС, дао је закључак Конференције, наглашавајући да српско 

библиотекарство не заостаје за достигнутим нивоом услуга у развијеним земљама када су 

у питању идеје и пројекти који се реализују, али да они најчешће нису системски решени 

да постану сталне услуге и програми библиотека у Србији. Узроке тога треба тражити у 

недовољним ресурсима, као и у потреби стратешког опредељења менаџмента да се 

постојеће корисничке услуге иновирају било применом информационих технологија или 

њиховим бољим усмеравањем на одређене категорије корисника. 

 

Поред стручног дела Конференције, овогодишњи скуп окупио је представнике 

библиотечких удружења из региона и Европе, па је Београд био домаћин бројним 

колегама који представљају сродна струковна удружења од Финске на северу до Кипра на 

југу: Удружење библиотекара Финске, Асоцијација информацијских стручњака – 

библиотекара, архивиста, музеолога (БАМ) Босна и Херцеговина, Друштво библиотекара 

Републике Српске, Хрватског књижничарског друштва, Библиотекарско удружење Кипра. 

У програм Конференције уврштено је и отварање изложбе „Књиге изван књиге – 

Литерарне рефлексије у визуелном” Гордане Каљаловић Одановић, која је у холу НБС 

постављена поводом 14. децембра, Дана библиотекара Србије. 

 

Библиотекарско друштво Србије изражава захвалност свим институцијама, установама, 

организацијама, спонзорима и појединцима који су омогућили или допринели веома 

успешном одржавању 13. Конференције. На првом месту то су Министарство културе и 

информисања Републике Србије (кроз одобрени Пројекат БДС за 2016. годину) и Народна 

библиотека Србије (кроз простор, логистичку и материјалну подршку). Вредан допринос 

Конференцији дали су Катедра за библиотекарство и информатику Филолошког факултета 

Универзитета у Београду, Француски културни центар, Факултет музичке уметности 

Београд, Панчевачко Читалиште. БДС се захваљује члановима управе Друштва, члановима 

Организационог и Програмског одбора Конференције, колегама библиотекарима, 

спонзорима и волонтерима-студентима Катедре за библиотекарство и информатику. 
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Награде Друштва 
 

Други дан Конференције био је посвећен и обележавању Дана библиотекара Србије, 14. 

децембра, када је група библиотекара у Универзитетској библиотеци у Београду основала 

Друштво 1947. године. На свечаности проглашења добитника прочитана су саопштења 

жирија за награде и уручене дипломе, Весни Петровић, библиотекару саветнику у 

пензији за награду “Запис” и др Добрили Бегенишић, библиотекару саветнику за 

награду “Стојан Новаковић”, као коаутору српско-немачког речника за библиотечко-

информациону делатност (издање НБС, 2015). Жири награде “Најбољи библиотекар” 

донео је једногласну одлуку да се за 2016. годину не додели награда због свега једне 

пријаве која не задовољава пропозиције ове награде.  

 

 

Часопис „Библиотекар“ 
 

Захваљујући сарадњи између Градске библиотеке “Карло Бијелицки” Сомбор и 

Библиотекарског друштва Србије, двоброј 1-2 за 2015. годину научног часописа 

“Библиотекар” који издаје БДС угледао је светлост дана и у штампаном издању почетком 

2016. године. Након електронске верзије двоброја која је издата за Дан библиотеkaра 

Србије 14. децембра 2015, штампано издање најновије свеске часописа употпунило је  

издавачку делатност Друштва. Двоброј са 11 прилога уредила је редакција у саставу проф. 

др Жељко Вучковић, главни и одговорни уредник, Милица Стевановић и Весна Црногорац. 

 

С обзиром да је дотадашњи уредник часописа проф. др Жељко Вучковић на Форуму БДС у 

Новом Саду априла 2016. изразио жељу да више не буде уредник, УО БДС је на седници од 

19. маја (настављена 3. јуна) именовао новог главног и одговорног уредника часописа, 

доц. др Драгану Грујић, са Катедре за библиотекарство и информатику Филолошког 

факултета у Београду. Редакцију води доцент др Драгана Грујић, а чланови редакције су: 

др Богдан Трифуновић (Градска библиотека “Владислав Петковић Дис“ Чачак, председник 

БДС), Драгана Милуновић (Народна библиотека Србије), др Татјана Станисављевић-

Брзуловић (Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“), Нада Арбутина 

(Библиотека града Београда), Оливера Кривошић (Библиотека Матице српске) и Бојана 

Вукотић (Народна библиотека Србије, секретар БДС). Редакција се састала два пута током 

2016. године, урађено је ново Упутство за ауторе „Библиотекара“ и спроведен је позив за 

радове за број 1-2 за 2016. годину. 

 

Нови број часописа из штампе је изашао у децембру 2016. године. Редакција у саставу: 

доц. др Драгана Грујић  (главни и одговорни уредник), др Богдан Трифуновић, др Нада 

Арбутина, др Татјана Брзуловић Станисављевић, др Драгана Милуновић, Оливера 

Кривошић, Бојана Вукотић, др сц. Марина Винај, доц. др Анна Ангелова и dr. Wooseob 

Jeong настојала је да унапреди часопис како би задовољио не само домаће стандарде, већ 

и како би се укључио у светске базе података. Поред редакције и аутора чланака, 

квалитету часописа допринели су рецензенти: Горан Влаховић, др Славица Гостимировић , 

проф. др Бојан Ђорђевић, доц. др Бојана Ласица, Оливера Настић, Александра Николић, 

Александра Поповић, др Адам Софронијевић, Ивана Спасојевић и Милица Шевкушић. 

 

Часопис садржи пет рубрика: Тема, Пракса, Хроника, Прикази, Документа и у оквиру њих 

научне, стручне, прегледне радове, приказе и преводе. Рубрика Тема доноси оригиналне 
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радове написане по позиву, а у овом броју тема је отворени приступ. Такође, број доноси 

текстове о културно-образовним програмима за особе са инвалидитетом, квалитету услуга 

у факултетским библиотекама, самовредновању рада школских библиотекара, архивској 

регистратури, омладинској периодици у Краљевини Југославији, Библиотеци Музеја 

позоришне уметности Србије, приказ књиге Ниш и Нишлије на фотографијама и 

разгледницама: 1878-194 и приказ  одржане конференције „Дигитализација културне 

баштине, старих записа из природних и друштвених наука и дигитална хуманистика”. Број 

је заокружен Ифлиним документима – Отворени приступ, Изјава о делима сирочадима и 

Електронска позајмица. 

Часопис је објављен уз подршку Министарства културе и информисања Републике Србије. 

Овим бројем започета је сарадња са Емпoриа универзитетом из Сједињених Америчких 

Држава, који је спонзор часописа. 

Нови двоброј подељен је учесницима Конференције БДС 2016. 

 

 

Зборник радова 
 

Захваљујући иницијативи Библиотекарског друштва Србије и средствима које је 

определило Министарство културе и информисања за активности Друштва у 2016. години, 

Зборник радова „Медијска и информациона писменост у друштву знања и библиотека“ са 

Конференције 2014. године је изашао из штампе у 2016. години, чиме је настављен 

континуитет излажења зборника радова са одржаних конференција. 

 

Након уводне речи, Зборник садржи укупно 11 радова као и четири сажетка на српском и 

енглеском језику оних аутора који су били спречени да своје радове представе на 

Конференцији те аутора који их нису доставили за објављивање. Сваки рад прати УДК број, 

списак коришћене литературе као и сажеци на српском и енглеском језику. Уредник 

Зборника је др Весна Црногорац, преводилац два рада иностраних аутора са енглеског 

језика је др Богдан Трифуновић, док је Зборник одштампан на 163 стране у тиражу од 300 

примерака. Заслуге за дизајн и квалитетну штампу Зборника припадају студију “Артера” из 

Чачка. 

 

 

Сарадња са удружењима у земљи 
 

Сарадња са сродним и осталим удружењима у Републици Србији настављена је или 

започета током 2016. године, за сада на нивоу успостављања протокола или размене идеја 

о будућој сарадњи. 

 

Током 2016. БДС је остварило активну комуникацију и сарадњу са Друштвом школских 

библиотекара Србије, које је учествовало преко своје председнице и на одржаном Форуму 

БДС у септембру 2016. у Народној библиотеци Србије. БДС је подржало захтеве ДШБС за 

побољшањем статуса школских библиотекара. Маша Младеновић, члан Управног одбора 

БДС, представљала је Друштво на ванредној Скупштини Друштва школских библиотекара 

Србије (ДШБС) где су предложени облици сарадње између два удружења.  

 

Са сродним струковним удружењима из области библиотекарства, конзервације, 

архивистике и музеологије такође је остварена комуникација на нивоу председника 
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удружења, на иницијативу Архивистичког друштва Србије. Са представницима следећих 

удружења договорено је да се у 2017. години одржи заједнички састанак у циљу 

сагледавања могућности заједничког наступа и сарадње: Архивистичко друштво Србије,  

Друштво конзерватора Србије, Музејско друштво Србије. 

 

 

Међународна сарадња 
 

БДС је у 2016. години измирило дуговања према IFLA и EBLIDA, чији је већ дугогодишњу 

члан, тако да је остварен континуитет присуства Друштва на међународној сцени кроз 

чланство у најрепрезентативнијим међународним и европским удружењима. 

 

На позив Удружења библиотекара Мађарске (МКЕ, http://mke.info.hu/english/) председник 

Библиотекарског друштва Србије др Богдан Трифуновић учестовао је на годишњој 

конференцији МКЕ у граду Веспрему од 7. до 9. јула 2016. године. Боравак у Веспрему био 

је прилика за наставак и проширење сарадње два национална библиотечка удружења 

суседних земаља. Трошкове боравка у Веспрему покрило је МКЕ. 

 

Председник БДС је у октобру 2016. присуствовао Скупштини Хрватског књижничарског 

друштва (ХКД) у Примоштену на позив колега из Хрватске. Наставак сарадње два 

удружења била је прилика да се БДС боље упозна са успешно организованим радом ХКД, 

које има статус репрезентативног удружења и два запослена лица које финансира 

хрватско Министарство културе. Трошкове боравка у Примоштену покрило је ХКД. 

 

Маша Младеновић, члан УО БДС је представљала БДС и на 9. међународној конференцији 

Асоцијације информацијских стручњака – библиотекара, архивиста и музеолога (БАМ) у 

Сарајеву и Мостару. Трошкове боравка покрило је БАМ. 

 

БДС је у 2016. години подржало колегиницу Весну Вуксан, која ради у Универзитетској 

библиотеци „Светозар Марковић“ и члан је Управног одбора Библиотекарског друштва 

Србије, на конкурсу Међународног програма за лидере (International Leaders Programme – 

ILP) за период од 2016. до 2018. године. Велико нам је задовољство да међу девет 

одабраних библиотекара са свих континената, у овом престижном програму имамо и 

представника из Србије, Весну Вуксан. 

 

  

Форуми БДС 
 

Форум БДС замишљен је у 2016. години као место за дискусију о актуелним питањима и 

плановима БДС и прилика за окупљање колега и чланова Друштва на једном месту. Форум 

БДС је модел за разговор о отвореним питањима која се тичу струке у целини, где се 

колегама омогућује да кроз дискусију узму активно учешће у даљем развоју библиотечко-

информационе делатности и професионалног интегритета запослених. 

 

ФОРУМИ БИБЛИОТЕКАРСКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ У 2016. 

 

1. Салон књига, Нови Сад, 12. април 2016. На Форуму је било присутно око 50 учесника. 

12 часова – Форум Библиотекарског друштва Србије 
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            1) Библиотекарско друштво у 2016. години: актуелна питања и планови 

Учествовали: др Богдан Трифуновић, председник БДС; мр Гордана Ђилас, члан Управног 

одбора БДС; Весна Степановић, секретар БДС. 

– питања и дискусија 

            2) Промоција часописа „Библиотекар“ (број 1-2, 2015) 

Учествовали: проф. др Жељко Вучковић (Педагошки факултет у Сомбору), главни уредник 

„Библиотекара“; Владимир Јерковић, директор Градске библиотеке „Карло Бијелицки“ 

Сомбор; др Богдан Трифуновић, председник БДС. 

 

2. У среду 22. јуна одржан је Форум БДС у Крушевцу, у оквиру Видовданских дана 

библиотекара библиотекара Расинског округа у крушевачкој Народној библиотеци, са 

почетком у 13 часова. На Форуму је говорио председник БДС, а била је присутна и 

председница Надзорног одбора БДС, Вера Петровић. Форуму је присуствовало око 50 

учесника из Расинског округа. 

 

3. У петак 24. јуна одржан је Форум БДС у Сремској Митровици, у оквиру Скупштине 

библиотекара Срема, Библиотека “Глигорије Возаровић” са почетком у 11 часова, на 

којем је пред око 40 колега говорио председник БДС. 

 

4. У среду 28. септембра одржан је Форум БДС у Народној библиотеци Србије, у сарадњи 

са Секцијом за матичне библиотеке БДС, која је иницирала овај Форум. Форум је био 

изузетно посећен, са преко 120 учесника из целе Србије. Теме: 

• Стручна звања – предлози за унапређење и измене Правилника; 

• Рационализација и гашење радних места у библиотекама; 

• Рад стручних тела БДС – организација и рад секција и комисија БДС; 

• Сарадња библиотекара јавних, школских, академских и специјалних библиотека 

у циљу остварења заједничких интереса. 

Једна од резултата овог Форума је објављивање ауторизованих изјава учесника дискусије 

по првој тачки, у часописи „Читалиште“ (новембар 2016). 

 

5. Четвртак 27. октобар 2016, Сајам књига у Београду, форум „Библиотеке и набавке 

књига: статистика, пракса, јавне набавке и откуп“, учестовало преко 100 библиотекара, 

издавача, представника Министарства културе и других. 

За дискусију пре Форума пријавио се низ библиотекара и стручњака за тему 

набавке, који су путам презентација или коментара допринели овој теми: 

– Владимир Шекуларац (Народна библиотека Србије, начелник Одељења за истраживање 

и развој библиотечко-информационог система): Набавка књига у мрежи јавних 

библиотека Србије од 2000. до 2015. године, 

– Ивана Николић (Народна библиотека Србије, начелница Одељења селективне набавке), 

– Виолета Милошевић (директорка Матичне библиотеке “Љубомир Ненадовић”, Ваљево), 

– Александар Ђурић (стручњак за јавне набавке, Управа Града Ваљева), 

– Јовица Кртинић (директор Библиотеке “Милутин Бојић, Београд-Палилула), 

– Сузана Сиротовић (Народна библиотека “Доситеј Новаковић”, Неготин): Набавка књига у 

Народној библиотеци “Доситеј Новаковић” Неготин, 

– др Богдан Трифуновић (председник Библиотекарског друштва Србије и директор Градске 

библиотеке у Чачку). 

Као резултат овог Форума Министарству културе и информисања упућен је допис са 

предлозима за побољшање система набавке књига у Србији за библиотеке и њиховог 
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бољег положаја у том смислу, који је проистекао из Форума и послатих коменатара и 

сугестија колега из земље. 

 

 

Пројекти БДС 
 

Услед промењених услова за пројекте из области библиотечко-информационе делатности, 

које је Министарство културе и информисања увело у 2016. години, конкретно услов да је 

минимални износ суфинансирања по пројекту Министарства 1.000.0000 динара, Друштво 

је у 2016. години конкурисало са једним пројектом „Унапређење активности и 

функционисања Библиотекарског друштва Србије“. Овај пројекат за област библиотечко-

информационе делатности комисија Министарства позитивно је оценила и одобрила 

његово суфинансирање у износу 1.000.000 динара. Пројектом су суфинансиране следеће 

активности: објављивање часописа „Библиотекар“ за 2016, објављивање зборника радова 

са 12. Конференције БДС из 2014. „Информациона и медијска писменост у друштву знања 

и библиотека“ (уредник др Весна Црногорац), одржавање 13. Конференције БДС у 

децембру 2016. (путни трошкови три предавача по позиву, смештај и исхрана за предаваче 

и госте БДС, штампање материјала за Конференцију, штампање зборника сажетака). 

 

 

Веб сајт БДС и друштвене мреже 
 

Друштво наставља да одржава сопствени веб сајт на адреси bds.rs, који је у 2016. години 

ажуриран и делимично унапређен. Веб сајт је посећен медиј у власништву Друштва и 

значајан извор информисања чланства и шире стручне заједнице. Колегиница Весна 

Вуксан из Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“, члан УО БДС, одређена је за 

уредника веб сајта, док на веб сајту сарађује и аутор актуелне верзије Богдан Трифуновић, 

председник БДС. 

БДС има и активну страницу на Facebook-у, коју је крајем 2016. године пратило скоро 1.800 

корисника. 

На осталим друштвеним мрежама, LinkedIn и Twitter, на којима је БДС својевремено 

отворило налоге, пре 2016. године прекинута је свака активност или она није ни заживела, 

па се за сада једино одржава Facebook страница. Несумњиво постоји потреба да се обнови 

активност на поменутим мрежама, као и евентуално отвори налог БДС на YouTube у циљу 

дељења видео записа са догађаја које Друштво одржава, али би за такву иницијативу било 

потребно учешће већег броја колега од садашњег. 

 

 

Остало 
 

Одржана је конститутивна седница Статутарне комисије у Универзитетској библиотеци 

„Светозар Марковић“ 1. новембра 2016, на којој је разматран Статут БДС и дати су 

предлози за измене и допуне једног дела постојећег текста Статута. У 2017. Комисија 

наставља свој рад. 

 

БДС је у 2016. години било активно и на пољу заштите библиотечко-информационе струке 

и професионалног интегритета запослених и библиотекама Србије. На молбе колега из 
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Сомбора и Љига, након достављене документације управи БДС, УО БДС реаговао је јавним 

саопштењима у вези настојања оснивача ових библиотека да изврше радикалне 

рационализације броја запослених према нејасним критеријумима или нелигитимним 

одлукама. Председник БДС тим поводом боравио је у јулу 2016. у Сомбору да се 

детаљније информише о ситуацији од колега и да им пружи подршку у њиховој борби за 

интерес библиотеке и библиотекара. 

 

Друштво је и ове године координирало са Београдским Сајмом да се библиотекарима 

омогуће бесплатне улазнице за Сајам књига у Београду. 

 

БДС има канцеларију у Народној библиотеци Србије, бр. 237б. Након именовања Бојане 

Вукотић за секретара БДС у мају 2016. канцеларија је додатно опремљена рачунаром, 

телефоном, штампачем са скенером и полицама у власништву НБС, тако да је сада у 

потпуности опремљена да одговори потребама Друштва и за мање састанке. За веће 

састанке (УО, одбори, итд.) НБС је током 2016. године љубазно уступала салу 105, док су 

Скупштине Друштва и Конференција одржаване у Амфитеатру НБС. БДС се захваљује 

Народној библиотеци Србије на подршци која се на овај начин пружа Друштву, као и на 

доброј сарадњи током 2016. године. 

 

 

 

 

Извештаји о раду подружница, комисија и секција БДС у 2016. години су саставни део 

овог Извештаја. 

 

 

 

 

Извештај о раду БДС у 2016. години саставили су 

 

Председник БДС    и   Секретар БДС 

др Богдан Трифуновић             Бојана Вукотић 

 

 

 

 

 

 

 

СКУПШТИНА БИБЛИОТЕКАРСКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ 

 


